
Що треба знати про посттравматичний стресовий 

розлад 

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — це хронічне 

порушення психічного стану, що може розвинутися після 

травматичної події. Близько 8% чоловіків та 20% жінок, що 

пережили травматичні події, мають ПТСР. Якщо нічого не робити, 

це може закінчитися руйнацією стосунків, роботи, здоров’я чи навіть 

життя. ПТСР можна подолати чи навчитися ним керувати. 

  

Як і в кого може розвинутися ПТСР 

ПТСР розвивається в людей, що пережили неординарну, загрозливу 

для життя чи гідності ситуацію:  

 ветерани війни 

 цивільні, що перебувають в зоні бойових дій  

 жертви сексуального чи/та фізичного насильства  

 полонені та жертви катування  

 жертви торгівлі людьми, сексуального рабства   

 жертви чи свідки постійного домашнього насильства  

 жертви булінгу, в тому числі у школі  

 діти, що зазнають неглекту (ними не займаються, навіть не годують, 

занапащені батьками діти), фізичного та сексуального насильства  

 свідки терактів 

 люди, що перебували в зоні стихійного лиха  

 жінки, що пережили травматичні пологи і зазнали жорстокого 

ставлення медичного персоналу. 

Дослідження свідчать, що індивідуальна вразливість або стійкість — 

це ключові фактори в розвитку ПТСР. Цей розлад наразі розглядають 

як наслідок провокації зовнішніми стресовими чинниками уже 

існуючої схильності до травматизації.  

Вивчення близнюків виявило, що схильність до ПТСР на 40% 

зумовлена спадковістю. До розвитку ПТСРу та запивання його 

алкоголем найбільш схильні люди з особливостями в утворенні та 

сприйнятті нейромедіаторів та деяких гормонів.  http://bit.ly/2YPqcVr 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2YPqcVr%3Ffbclid%3DIwAR1o_DEFmE8H82HoV96ZmuUrNk1va_FXROgNJNcFPpG7H3li06RePXK4loU&h=AT2y-i9T21Yj__PYj96POYqxDHyzrSdFuJcX5ulSyxknMP1pJnWdD0QJqBUK2qjJyLxbcv7_fRByBq8MNS58BpbD5N0dugPRkJdMx6_bDg5DgEksLs7nJC23V8XRccL2cnuf24aPsXUXu6nJob-oZZ0mqN5GM9PLsFbRJSzESsuBy_0b4ZAW-hC8WxZNc1JIKVw9_E9l0eikbPB7zjICLHJAjci-jAF0KRVO7nx62lf5OxStPtrYDkH1y8vtRV0GYqwbUykuOvkVC-SPtkQaQ914CQrVh2e-0TlMS7tH-Cs1KQks4kOmfYYIPel4BeWj5hQI6_jkiCnD0dwBbOw5nJxuLoJsuwKcR297JiFxrI8kikr2NuDSiHuWrJxiA4GHddfZsHtNQqeuT1buKNj7JgBBnTGJK9F7OPXb4IBogcnU4ZvvMLFCcOrycLX3UAoDppzey-W7jbIxV6ApOqhqB_9TnyuBK7I-VlMgL_5rs9ZGPTpdT0pD5VSRI4E72KCCPAGTpVeXI3pMUjRdmY1EZD9YpFr2uf7fxSlK5AG-6jeMBQMiw2DpXNcDACaCHD0BrMf0IeJPKOKPh70_rYNM8ZCLtdTLsUI3rjB3JwVbb7Ufn1hghgcljhm5ZFXJjL7b6xE4FKU


Саме тому казати, що “раніше воювали, верталися і заводили родину 

та працювали, а зараз не хочуть жити” не можна і жорстоко. Так само 

не можна відвертатися від людини із ПТСРом, чи порівнювати себе, 

скажімо, із побратимами, які відносно легко повернулися до 

цивільного життя. У кожного своя чутливість до стресових 

чинників. http://bit.ly/2P2mT8I 

Не всі люди, що потрапили в згадані ситуації, розвивають ПТСР. Для 

діагностики замало знати, що ця людина 

воювала. http://bit.ly/2YUDIXR 

  

ЯК ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ ПТСР 

Постійні думки про травматичну подію. Вони виникають мимоволі, 

сняться, або вертаються як флешбеки (старий спогад, який знову 

яскраво повернувся), коли якійсь тригер нагадує про травму.  

Життя в повній бойовій готовності. Така людина миттю займається, 

дратується, тривожиться і переймається думками про власну безпеку. 

Тривожність може проявлятися в порушення сну, уважності чи мати 

фізичне відображення: закрепи, нетравлення, гіпертонус м’язів чи 

тахікардія. Детальніше про тривожність тут:  http://bit.ly/2MjB7jB 

Уникнення згадок про травму — небажання говорити про подію чи 

бути поруч із людьми, що про неї нагадують. Емоційна порожнеча, 

відсторонення від близьких та втрата інтересу до колись улюблених 

речей. Останнє дуже нагадує ознаки депресивного розладу. Про нього 

більше тут: http://bit.ly/2Z8vnuE 

Панічні атаки: відчуття сильного страху, поверхневе дихання, 

запаморочення, нудота, прискорене серцебиття і біль за грудиною. 

Про них більше тут: http://bit.ly/2N8vJPV 

Хронічний біль, головні болі, діарея, відчуття стиснення і печії за 

грудиною, судоми, біль в попереку.  

Недовіра: втрата довіри до людей і переконання, що світ небезпечний.  

Негаразди в буденному житті: проблеми із роботою чи її пошуком, у 

школі чи стосунках. 

Зловживання алкоголем, сигаретами та наркотиками.  

Проблеми в стосунках, віддалення від партнера/партнерки.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2P2mT8I%3Ffbclid%3DIwAR2ADSrjaUbRIj74v21-AAG8ZSSXNaUYSBdIQxt56a5kHDusswIjAwfZ8Fs&h=AT2dR7-IXes6dRsopVh3hiE0_x4RPtU50GyZGBvZM345d6AO5UdPziV1yQreWzNoZWRmBMTPjrzYXu4IfCgxp6I8QXlFD9KRaLjar5quwzTOe3MIrBUjh6BQAHRJQLeEvwb7E2y4Vkc6gNJn9YNOAyIUBW-Elam3XGfhdAPMZZns_E_PIvOYlq5YkTZnapiIBzPUYjyEBV-d7J9oTNSayzA5sUUO7qZ0rQ_k88t-b8EreLlW7AyFxcT2RHaG6ry8ZBo2MDW-XGzcbJspys6M1PQYFSKhoicOBuzdsBK6bnaqW8YksG80viDVKDqcpHFQY4c02nusuScPfNbZMwBWcDVYSDvH4vkhmLdZfct4VTb7h13tK-Yha_XlTjnm18sEP_USH79Axy97Ge16-WYwyW6rEzCw7W-12AZuna7v1ItGuvcBwxzdogrJiJvyL8Gder9qVVYVxk4-x-uZbpQt8OrvhPOu0H4clTB1iw10MigjPZj2QOOfCef8hgfTmi8IRSxD4oqxx12PN9QXTxZZk8K1XCHfLuIafqhnnVUJr9GtHqH2v_ZmUz3J3ccnOtEANXBUlKJVS4yvPm4FFhIjD4fdWKHHuEO8dWj5Jc_Oi4kOb4plDdoi98VdNf14SRMUAI9HyeA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2YUDIXR%3Ffbclid%3DIwAR3JRHH8VZSfMYruXapkZgdkGsEdRuE8fLoz0p8Lynix1VufXlS_DzW0b7E&h=AT2v3pUGL0dwAz0Vy0NBTcy53u6JCaWtL7Ak3uvBVTtIKqSQvMS9ncho6qP2sr4eZm3PcFyEMfARZQ9lwKrFeW5ISV3htV6914Ws6xSOT0ZOT6gnVVlQ1A3oacW0dBUnzBeCmzLx7HuYXBMqDUPzPitsv1n41Kw_vFkWM-JSedI9BD3TF_3C6QtflE7UXJCbp4MjLqDtq1wzaE6-4hmZFEuUr6eHtwlGKmWoOlMu9UdUBK_6dTXInpMIDYEyP8Fe03RKwCNWYN6iGCSR2locRcDUJw6jI1gLQ-sDUPfKyzB4Rjvf6ZEDUZRtXPg5K7oCf9acbRYrGpcV7cwak-KTOCq7dlSWEpXIgAnL6VfIkn0L0bp_PmFmpQCjSNK5P4UWaDrdl3ZdAfcfeNqx1i33SgQ0kKlYW3P_Il24cLxQCL5VDCad2kyNDeE8i4KDu9k65qSedEWii5TODn9kh9sstu5YvSPA4ljPHkxjHZfRAQ9C8XNXzWA0d0rMNYb1hkijvKq-5ui-4GttwPLfxeuxpPQHkO-Jbcs7sI_Lw_wDAzRyASGyNGfkEnIMoxbBT5o9VDS-orGQBuaMgDDpB6OgSFHrrmVa33DqoYs0PguQAjjeAk0VmktR9-n8dUxWtDALtQvXIT8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2MjB7jB%3Ffbclid%3DIwAR104E3NNyb0C8gxmShpGEqrrudJdyCm-Dmb2plWvDRAcOti_Dwhw_oTGKU&h=AT2JMtCB9emZ-YlkP4wm0zrE6Qz0lb_voxUDBpzJNIr10dssBp2BEeE9_sCDh7QkwesrWajjCmUdIbuMK_WZkWOlP-km8r7jEzRgVJlS6SMclvyRlCB0_zsX1Gfg76TAi5f1L4uFXt9ed5mwM8YxEybGn-ocurS2cyVGqdt0Fk7PGc6sqaxDq7AQ-188_8uCA5iHZdsP38QhAokC2bVwu1pcYPKkv3n6Aqmxn7YBpj9eLKXJs3VU5MJNsL-p6l5BpEVud8dE0CtCGdqC3ob3jn8c3sZo0GL0EvdhTW4RhHhRJDY-x9GkDoeJuav7WwqsgMtZjU2M9U8VD0XcqMI0OvNZ5CVKGK5Wpf8D8dYkLa6T0TIfpXi9mgdnrwfnFEwCK5kB2Hpll9JIkiq08f_Tls4E60shQLFq7eqfnVWk_SamkXAaDeCsUH3Ghzxu_gztRLlNX9ASRK9SFAh5bs1gs0ROCpblUe1cABZoZeGaivorQGEytt4OInZv4Ba6J-t5DxolhxDv5qiq3JWavocpGUou_M9O01ow8QAfQKnWX7DCRbi36u84lzGSQ8hMGvRVEzP89OyM0nB-c_zMNyrN5I1hbsK6GM30-WyLrKnVyk5pJMQP-UOcJ0RXM7IbxZCj9cXToNE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2Z8vnuE%3Ffbclid%3DIwAR1A6vuq4ZIU4zG0knREpLi1zZ6AW_45AXPdAV5GbA3et0GVicWsmIBzwcQ&h=AT2n9JmjjdMP1Vy6k_aSvXr7iSJ74okPfe5hy2sbR_d6yNayLsZhGc44achv9rSVXp16PJeGXtxwuJeB2xaa3JiSBsfn4Zv0gu1DJviBpLAuBx4ic1Wa9Xt2baMqGvOBTErRD4bWbCGNu6-Dnr6ONM4EtPAfgTqcmuOr95i9YKRmXCQX1rx-WuoKq0JKTyagRg5Hom7UJhGtlaVDTplbN5eNwBdL_ZKEZlat9CkVoRR-XdTFEeqIBql6W4jtktx7otmNvGRB01leZcZgu9WAnmOH3RZXlV0EV3YCSo47Wc6dXBdf8Mb1hdyoMZ0MaUeHpfjLEIO2-koum2clH8Q9ACqp6OvUXlzNf2rWYwkudo_KFrWLX4YrdkLve07Ht9SJNaSpBADnM3r3MUzLcrkxQl_vjfsxdnptzMpGvnL76Mtxg6UWwOCo5F2QJTl-QC_0qy4BVRa_mC6y8NmJLpipJdFRvo0f1XW2otk8pBMHVFNRCraD_EYHte2avSM51jowzVwDBJWIusmkayb6VqsSV8RC_fLkvQUTOE_C_5Au1NjSi8Gr55482il5WE8RkUI0Tr91yazW3kz4x6ONL5QSBsc-lxRhQzMQVG6ASkrmVz7qn7fn9w94kUrQw3qrHkcIxhw4-Ss
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2N8vJPV%3Ffbclid%3DIwAR05YivsfZpUkwIWjcwCeOZWVEj8vvkeNcb2ok9x1Un9Tn1TiW42M9lBEkg&h=AT0Mv1nkxSg9nbzDuot0vDdutZSi8IkixlmdSGniE2zRePI8jqRVCjtALn0Dw1oj96cQQvuAIgJrpzHaZ28PXDcigC7iIUL2pz1YO5BWIHH8tAONbpEcEbm42JjCs4ovV6sLdgnmj-FhGtOGmVuF6RQAE439ogT67YGy17XPdonZliQxM6v4S7Ls_c7g35wX0sx8cWBBEFetQm6sUd_sa5fJcesbdeQTizp3Yw1hQVg-8n7Z-QiaR3dyLOA7AJqV7wTAyi6iTehVr0YG87y22UvGhloWGffdSEU7miKZ_wZpRC_P9CfnoUgQM-116WF5XqbhQoU8Kj3OqS1T694J-IhB0fT8Yvg8Uz7HmN5t_Ho1de9oyLMkmFvFAKg34-q8nyIS19i4CAVs7iJV9Wo3RJEVAKDgVBqy4Pa6_RPH8s8ghoSe1BIPx8qUexno_F7t8GXuQ7NTIxU9wXZ6UNl41H9N7k1ozBecp9ZmfJREqezd2nBasTz13tk8yOv9uuRHAip24Gn-_dB69iTDiyo4u0280B69lCfWQ5Ncz07GLo0qnTkNp3VIpC8yx828cDG77VDuiuciMFR9T2rPj7dYscDBBBDsySdLbiiOq6NltmkbxAq9B77_DOJrJ6esEGtPAp_qntg


Суїцидальні думки. Якщо такі думки виникають, скажіть близьким  та 

зверніться за психологічною підтримкою. Контакти гарячих ліній 

психологічної допомоги: http://bit.ly/2OZyEN9 

  

ЯК ЛІКУЄТЬСЯ ПТСР 

Є декілька протоколів, і жоден із них не є вичерпним і універсальним. 

Це означає, що для кожної людини слід добирати підхід і ліки 

індивідуально, але, все ж, з огляду на протокол та обставини 

життя. http://bit.ly/309AJqZ http://bit.ly/2YSAVyd http://bit.ly/33HTl3N 

Людину, у якої діагностували ПТСР, слід запевнити, що вона не 

божевільна, і що це мине. Фахівець — психотерапевт, психіатр, 

соціальний працівник, кваліфікований працювати з травмованими 

людьми, — має надати інформацію про ПТСР та його подолання, 

краще в письмовій формі. 

Слід знайти групу підтримки, яку веде фахівець. Нерідко ПТСР з 

часом минає без застосування медикаментів, але просто так чекати, що 

мине, не можна. ПТСР слід “обачно спостерігати” і бути насторожі, 

щоб не стало гірше. 

Створити безпечне середовище. Слід позбутися тригерів травматичних 

спогадів. Саме тому не можна запускати феєрверки в країні, де триває 

війна. Серед нас дорослі і діти, які надто добре пригадують 

гранатомети і “Тополя”. 

Провести роботу з близькими. Вони мають зрозуміти, що відбувається, 

в чому причина і як запобігти панічними атакам та флешбекам, чи що 

робити, коли вони стаються.  

Працювати з пацієнтами та проводити кампанію в суспільстві щодо 

належного використання мови. Не можна допускати стигматизації, 

мови ненависті, виключення людей із суспільства.  

Терапія ПТСР включає психотерапію та/чи медикаменти. 

Психотерапія потрібна для подолання самої причини, архівування та 

знешкодження травматичних спогадів.  http://bit.ly/2KCJHIc 

Ці ж заходи використовують і для запобігання розвитку ПТСР в 

людей, яким він загрожує. Є й інші підходи, але вони не є 

обов’язковими. 

Зазвичай потрібно 8-10 сесій для подолання ПТСРу. Терапія має 

відбуватися за протоколом, із фахівцем, який вміє працювати з 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2OZyEN9%3Ffbclid%3DIwAR16_GOuJwcvN_pNWh37-mKcmv1LrY271-Kd2ZQ_ZwWwR37w2FcL2qbjyRA&h=AT0cqoROSqNWwpsEJGtxm5dGCsMAtN4wANKXw4YpWPuU0TLAH_XAgpsX_8XJQwqcH8bIzRspRIK1WrhzFChTwrw_OvQWIuKwOAsls44DCI8hFOWJZhMhJ2DoIhfbt6b8ljo810PMGsl1lo_CYTYnmJiRKHrukhqAujTAxno6z7XkWtHrAoxufMVhxfpGlqBPovn4u2HqmtfmbBtb_xZPMnfzapTnUhf9_luzCrUtKzuq29kdW94NPJHi-TVgZBD0idNjKwBOBhTN03jpyTsmJ3S5gkGWUOAWhwS9ELo24BYvmy2TslxdrYDO4tFXBfuQmpnfZy-UdYDENeO08W-VJhSzUVayazEtePGfsqP8FkKdC0jUnh2pjkQWBK8HQNQKxlzy9-F6u8zpKwPMioSa_LbfBGitEPjcWe4nf3GBjCINw98JAWlTBL69EFAvyOlMc7rGUe4NwcLfbWKK1Y5DxwI3HO2F133KFUTZRNks6ur6DP4Co2OlmU0ANz0HHIJIDR5xgAv69i9ZNOO-YiRNNaPdj2nglIzhd1icpW_B3rGPWz6sjvEyHAXe0kY6eIqNKjohc_4OJKKpntZEj9G_mcJ9u6CA6AKYRBBCo4ikKO9gOuZnlFzzsc3q4t3ztn_9kFVt_So
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F309AJqZ%3Ffbclid%3DIwAR2poObW3MaRVRw9q3B4ob8C6eeMGLo-7gkVEkkpSglbnuCvWacyAEvI7Lc&h=AT1q2jhUFoHwk3LOWSWDhc9hYLaKkeD9WzPSOBaMpnG8lYT1TuS7EKtZxqlGvo32BaeNpTFi-qH3yW45uWJXErcBhi2NVOJFzs21ZgwIohrQQxcI8okk-u-7QbOw1PE4VlnDYIJk65P_dWZFnuaxkHxx5AXyLUM9evsYQ4fMW7ICx947zqCzFCUilvzxpiMW-6KUGbnUDU1s6rDAgGZRvBnCzuMwKaIhT-HeKQrrePwNt8dohtPsmjwGuk6ktAvxdccfECC_A1KKxWyHxXDjFYVoS-blJcJAkUbfenFkGy_xYd0PoFyrDrC_gtZJZPlzuUzAkOAbeFS2KqP37CEJz1V6Y26anIgDWi_5F42Ceu-2P6ur_J6PpshmYKMmdtg3c5Za-FNWDf8rs2qLxs0hh3MM-EpaVkMnsci94gVV2lJPl7Mu0p8TF8881iV87POB2jmnY9m6ESsRDPB6zMaFcNLxe1efRUhC7H4_xbdN_OSY4RLSwineVfxaUoFFZRolZEyK9W_trfDOPhnN37UY5BiejPbUfhk26ZPPMRu7DfaTP9ZkTqVXyjfeJpkoy1QmcuwFYat3ijyUM0H3rtwbAsXqk-HDu3IoRj0921QhgVIInJ2vTHhKQnGOJy1J6hA8ddZWHHE
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травмованими клієнтами. При цьому треба бути певними, що в клієнта 

немає дисоціативних розладів, психозу, і він/вона не становлять 

загрози для інших. 

Медикаментозна терапія, затверджена протоколами, включає лише 

пароксетин, фенфлафаксин або сертралін. Це антидепресанти, і обидві 

діючі речовини зареєстровані в Україні.  

Це рецептурні препарати, і їхня ефективність (без психотерапії) 

становить близько 60%. Менше ніж третина пацієнтів повністю 

видужують. Та зауважте: антидепресанти допомагають нормалізувати 

самопочуття і щоденну рутину, аби були сили пройти психотерапію.  

Дітям та підліткам до 18 років не рекомендоване медикаментозне 

лікування ПТСР. 

У разі порушення сну можливе призначення додаткових препаратів.  

Не можна використовувати бензодіазепени. 

Протоколи радять прописувати рисперидон в разі психозу, а інших 

психолітиків уникати. http://bit.ly/33NhuG7 

Якщо ПТСР супроводжує депресія, то слід лікувати передусім її.  

Якщо пацієнт вживає наркотики чи алкоголь, його все одно треба 

лікувати від ПТСР. 

Людям, що мають складний ПТСР, потрібна триваліша терапія.  

Чи допомагає медичний канабіс при ПТСР? 

Зловживання речовинами, які тимчасово допомагають розслабитися і 

забутися, часто супроводжує ПТСР. На це інколи реагують хибно: 

звинувачують людину в алкоголізмі, хочуть лікувати її чи 

відвертаються і кидають постраждалого(-лу) в найкритичніший 

момент. Треба зрозуміти, що люди із ПТСРом живуть в пеклі, яке 

постійно з ними. 

У світі поширене використання препаратів з канабісу та його похідних 

для лікування ПТСР. Медичні препарати з вмістом канабісу не 

викликають звикання чи залежності. Канабідіол — активна речовина, 

що переважає в медичному канабісі, має анксіолітичну дію, тобто 

позбавляє тривожності. Водночас вона не має психотропної дії, 

знеболює, розслабляє і гальмує.  

Люди часто плутають поняття рекреаційного та медичного канабісу. 

На відміну від медичного канабісу, рекреаційний вживають задля 

отримання задоволення. Він містить значну кількість 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F33NhuG7%3Ffbclid%3DIwAR3K4kL3h9EfSJtJJIvh1Lf0G1jBbW7_PFxeVJDmjNE0edVxHOnb14FMn60&h=AT3p_lW1nLoemGwDkOicfUmOWfETHYL-rkS8Q_rgtLjPpH-Lqkqt18Jhy3ekTDlIzfm6Y7GAZvOQ2jE-z60MoRhohb-P_LFs3Wbz6I8TH2irlEjRURBksXdHpYdKS8Ibxl8Dy1SpAOqGf9aGOR4lV8LPq58sHYuqjzIaOBQiosEcQO4EtLuxWZEJNKR1UXfYtf3p-EnDgfVuohVhsWw3hIsHTzymSmX4yHzHbGpAJGb1-5piW7bTCrhDzFOceBnZ6CSUCwvo6xD-4dufeOlB5Zoz4bxBMy9NbEVW5bPJbb9bDjg9w6YQIh7uue6p7p50KnLeHfZixHD_7EE4XyL5nAcrVEOJrg5OzoUhhoMPo7KokUiqYdH8dRp3vGV6JpcjW4Qrw-nH89E-whiB6OTgtkqBEPLCClLcGahKNspeW6w61Wbxfg7eNqqTJbt9KxFHvM8zK6tLvtf4ovQWi6cLfh3lr95qimOzTtRgnhja1GjwpmGDUTEnjjVKXXxjqB1deegcobm76kpIPHzpmWSg5zVNkbcksOIaMGZKvscX-oidoe7-jniH6Z9zoSA6kwH3pdFWrux3nXYluMCVGFPLsJ-HtVFPQ33LBM6eMTDeUikAILoyC0pUXWci_OA86BY9zDIOjWU


тетрагідроканабінолу. Ця речовина має виражені психотропні ефекти і 

збуджує нервову систему. Вона також є головним психоактивним 

компонентом канабісу, що викликає звикання та інтоксикацію. В 

медичному канабісі цієї речовини практично немає.  

На людях та здебільшого на тваринах  показано, що медичний канабіс 

буквально допомагає стерти страшні спогади про травму (чи хижаків, 

у випадку гризунів). http://bit.ly/31HfRYA Водночас використовувати 

рекреаційних канабіс з метою полегшення ПТСР не рекомендовано. 

Канабіс чи інші заспокійливі підходи не мають заміняти психотерапію 

та лікування медикаментами.  
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