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Шановна пані Супрун, 

Щодо: Практичної діяльності фізичної терапії в Україні 

Світова Конфедерація фізичної терапії (WCPT) є єдиною міжнародною організацією з фізичної 

терапії, що об’єднує 112 організацій-членів та понад 350 000 фізичних терапевтів з усього 

світу. WCPT було засновано в 1951 році, з 1956 року вона отримала статус неурядової 

організації, та знаходиться в офіційних стосунках із Всесвітньою організацією охорони 

здоров'я. 

WCPT прагне просувати вперед фізичну терапію та її важливу роль, яку вона відіграє у світі 

для поліпшення здоров'я і благополуччя. WCPT заохочує впровадження високих стандартів 

досліджень, освіти та практичної діяльності у фізичній терапії. 

Українська Асоціація фізичної терапії є членом WCPT з 2011 року, і WCPT визнає Асоціацію 

як єдиний офіційний голос фізичної терапії в Україні. Як організація-член WCPT, Українська 

Асоціація фізичної терапії несе відповідальність за встановлення стандартів освіти та 

практичної діяльності фізичної терапії в Україні. Власне роль Української Асоціації фізичної 

терапії гарантувати відповідність процесів впровадження і контролю стандартів освіти та 

практичної діяльності, а також забезпечення відповідності цим стандартам, тим хто бажає 

займатись практичною діяльністю фізичної терапії в Україні. 

Організації-члени WCPT на Загальних зборах мають право голосу з питань, що стосуються 

міжнародної політики. Організації-члени, такі як Українська Асоціація фізичної терапії, несуть 

відповідальність за підтримку, сприяння та підвищення ролі фізичних терапевтів, 

забезпечуючи дотримання стандартів для надання якісних послуг населенню. Організації-

члени WCPT приймають політику WCPT і працюють на досягнення стандартів практичної 

діяльності та освіти, описаних у політиці і керівних принципах WCPT. 

Фізичні терапевти мають необхідну кваліфікацію для проведення всебічного обстеження/ 

огляду пацієнта/ клієнта, встановлення порушень та прогнозу/ планування, здійснення 

програми терапевтичного втручання/ лікування, і якщо це необхідно, оцінки результатів будь-

якого втручання/ лікування, а також визначення порядку та процедури виписки. 



WCPT вважає, що освіта початкового рівня фізичного терапевта повинна забезпечити 

можливість прямого звернення до фізичних терапевтів як незалежних, практикуючих 

фахівців, здатних оцінити та лікувати пацієнтів/ клієнтів без скерування від іншого медичного 

практикуючого спеціаліста або іншої третьої особи. В деяких країнах для фізичних терапевтів 

вже було дано назву Доктор фізичної терапії. 

WCPT зустрілися з Українською Асоціацією фізичної терапії та обговорила питання освіти і 

практичної діяльності їх членів в Україні. Ми вважаємо, що професійна освіта і практична 

діяльність відповідає керівним принципам WCPT, а діяльність Асоціації узгоджуються з 

діяльністю інших організацій-членів WCPT. Ми вважаємо, що практична діяльність фізичної 

терапії в Україні відповідає, як опису фізичній терапії WCPT, так і визначенню фізичного 

терапевта в Міжнародній стандартній класифікації професій ООН. Визнання і використання 

назви професії фізичний терапевт в Україні відповідає міжнародній назві професії, 

представленій WCPT. 

WCPT сприяє будь-якому законодавству, яке буде уповноважувати українських фізичних 

терапевтів вирішувати проблеми сфери охорони здоров'я на місцевому, регіональному та 

міжнародному рівнях. Хотів би закликати Ваше Міністерство охорони здоров'я 

співпрацювати з Українською Асоціацією фізичної терапії для вирішення Ваших потреб у 

галузі охорони здоров'я. 

Якщо Вам потрібна додаткова інформація про політику та керівні принципи WCPT, вони є 

доступні в повному обсязі на нашому веб-сайті http://www.wcpt.org/policies. 

Із повагою, 

 

Джонатон Круґер  
Головний адміністративний директор 
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