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Всі ми – різні, але маємо спільну мету
Звіт про загальні збори Європейського регіону Світової Конфедерації 
фізичної терапії 27-29 травня 2010 р. в Берліні

Оксана Кунанець-Сварник
Представників Української Асоціації фахівців фі

зичної реабілітації було запрошено взяти участь у 
за гальних зборах ЄРСКФТ (Європейський регіон Сві
то вої Конфедерації фізичної терапії) в якості спостері
гача. Цього року загальні збори відбулися 2729 травня 
2010 року в Німеччині (Берлін). Це велика честь для 
нас, оскільки ми ще не маємо повноправного член

ства в організації ЄРСКФТ, а маємо умовне членство 
до періоду загальних зборів СКФТ (Світова Кон
федерація фізичної терапії), які відбудуть ся у черв ні 
2011 року. Метою нашої участі було дізнатися про 
саму організацію ЄРСКФТ, її структурні підрозді ли, 
вивчити систему роботи та методи розвитку і зміц
нення нашої професії в європейському регіоні.

Я мала чудову нагоду побувати в якості пред
ставника від УАФФР на загальних зборах та семінарі 
на тему: «Прямий доступ та самостійне звернення 
пацієнта до послуг фізичної терапії без скерування 
іншого медичного фахівця». Обидва за ходи відбували
ся в Берліні – місті, де направду зустрічаються Схід 
і Захід. Саме це місто було іде а ль ним місцем зустрічі 
для такого різноманітного товариства – представників 
організацій фізичної те рапії з більшості європейських 

країн. Засідання про водились англійською мовою, бо 
досвід попередніх років показав, що багатомовний пе
реклад часто був причиною непорозумінь та неточного 
трактування.

Щоб краще пояснити суть і роль організації ЄР
СКФТ, наведу коротку історичну довідку. ЄРСКФТ 
було створено у вересні 1998 року. Основною метою 
створення такої організації було сформувати єдино
го сильного представника в європейському регіоні – 

Президія на загальних зборах Європейського регіону Світової Конфедерації фізичної терапії
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організацію, яка б могла захищати і лобіювати ін
тереси фізичних терапевтів в уряді Європейського 
Союзу та в урядах інших європейських країн. ЄР
СКФТ є європейською неприбутковою, неурядовою 
організацією, що об’єднує професійні асоціації фі
зичної терапії з 35 країн, які, в свою чергу, є членами 
СКФТ.

Робота в рамках ЄРСКФТ виконується, як сами
ми членськими організаціями, так і робочими гру
пами за напрямками. Серед основних робочих груп 
виділяються: робоча група з освітніх питань; робоча 
група з питань фізичної терапії в Європейському Со
юзі; робоча група з професійних питань. Основною 
ме тою та завданнями робочої групи з питань освіти 
є пропагування якісної фізіотерапевтичної освіти в 
Європі і сприяння процесу взаємного визнання ква
ліфікацій у галузі фізичної терапії. Робоча група з 
питань фізичної терапії в ЄС зобов’язана слідкувати 
за дотриманням високих професійних стандартів; по
стійним спостереженням за новими правилами, норма
тивними документами і іншими питаннями, пов’яза
ними з професією в рамках Європейського Регіону та 
продовжує співпрацю з урядом Європейського Союзу.

Основними завданнями робочої групи з профе
сійних питань є: проведення заходів з метою створен
ня та розповсюдження керівних принципів професійної 
діяльності – в даний час робота групи зосереджена 
на темі «Науково доказової практики»; пропагування 

безперервного підвищення кваліфікації у співпраці з 
робочою групою з питань освіти; розробка посібни
ка про зміцнення здоров’я і пропагування здорового 
способу життя.

Одним із завдань ЄРСКФТ є постійно відслід
ко вувати процес формування керівних принципів про
фесійної діяльності у сфері фізичної терапії в рамках 
Європейського регіону і підсумовувати результати у 
вигляді оглядів. Робоча група з професійних питань 
зібрала інформацію про розробку керівних принци
пів професійної діяльності організаціямичленами ЄР
СКФТ. Мережа контактів у рамках Європейського 
регіо ну була використана для створення підсумкового 
огляду. Перший нарис огляду було створено Робочою 
групою з професійних питань на базі інформації, до
ступної на вебресурсах і розіслано до осіб і органі
зацій, відомих своєю участю в розробці керівних при
нципів професійної діяльності у сфері фізичної терапії. 
На додаток до програм створення керівних принципів 
професійної діяльності у фізичній терапії, вивчалась 
також участь організаційчленів у розробці керівних 
принципів професійної діяльності інших фахівців. 
Робоча група контактувала з організаціямичленами і 
зібрала інформацію про розробку керівних принципів 
професійної діяльності в рамках організаційчленів. 
Оновлена база даних за період 20082010 рр. буде 
представлена на загальних зборах і організаційчленів 
попросять продовжувати вносити  доповнення.

Доповідь одного із учасників на зборах ЄР СКФТ
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Збори в Берліні стали також чудовою на годою 
для встановлення нових корисних контактів. Наша 
Асоціація отримала багато дружніх пропозицій під
тримки і допомоги у будьяких можливих формах. 
Організаціїчлени щиро ділились своїм досвідом, успі
хами та труднощами. Прикладом того, як організація
член змогла вплинути на освітні заклади своєї країни і 
змусити їх переглянути і змінити свої навчальні плани, 
так, щоб вони відповідали вимогам СКФТ, можуть 
бути дії однієї організації, яка подала Керівні прин
ципи європейської фізіотерапевтичної освіти ENPHE 
(Європейська Мережа вищих навчальних закладів в 
галузі фізичної терапії, яка співпрацює з Європейсь
ким центром професійної відповідності) у свої освітні 
заклади. Стимулом до приведення навчальних планів 
у відповідність з вимогами інструкцій ENPHE, стало 

й те, що потенційно такі зміни сприяли вступу країни 
у Європейський Союз.

У цій статті заторкнуті основні питання, що 
обговорювалися на загальних зборах ЄРСКФТ в Бер
ліні, які мають безпосереднє відношення до УАФФР. 
Багато питань, які є ключовими для ЄРСКФТ, є 
ключовими і для УАФФР. Ми не самотні в наших 
зусиллях, спрямованих на створення і розвиток про
фесії фізичної терапії, представники якої мали би 
високий рівень знань і навичок, який дозволяв би їм 
надавати відповідну і якісну допомогу їхнім клієнтам. 
Ми, в свою чергу, теж будемо мати що запропо
нувати ЄРСКФТ, якщо станемо активними членами 
робочих груп. Думаю, ми можемо поділитись досвідом 
у вирішенні проблем, пов’язаних з розвитком на шої 
професійної організації в Україні.

У жовтні 2009 року спільно Світовою Конфе
дерацією фізичної терапії, Канадською Асоціацією 
фізіотерапії та Американською Асоціацією фізичної 
терапії був організований Міжнародний Саміт з цього 
питання (http://www.directaccesssummit.com). Можли
вість безпосередньо звертатись пацієнтам до фізич
них тера певтів без скерування від іншого медичного 
фахівця (або, так званий, «прямий доступ») був одним 
з ключових питань на порядку денному. Лідери 18 
організаційчленів СКФТ взяли участь у дводенному 
симпозіумі та дискусіях про труднощі та нові мож
ливості. Дослідження підтвердили, що можливість 
безпосередньо звертатись до фізичного терапевта є 
цілковито безпечною для пацієнта, має позитивний 
вплив на стан здоров’я пацієнта, сприяє наданню 
своєчасної допомоги, підвищує рівень задоволення 
пацієнтів та знижує витрати на лікування.

Ряд декларацій, положень та заяв СКФТ сто
суються можливості безпосереднього звернення до 
фізичного терапевта, як це описано на вебресурсі 
Конфедерації:

1. Автономність – http://www.wcpt.org/node/29028

2. Відносини з іншими фахівцями – http://www.
wcpt.org/node/29597

3. Опис фізичної терапії – http://www.wcpt.org/
node/29599

Право пацієнта безпосередньо звертатись до фі
зичного терапевта не є гарантованим в усіх країнах, 
які представлені у СКФТ. Обмеження можуть бути 
результатом правових, нормативних положень чи ви
мог з боку закладів, що надають або фінансують ре
абілітаційні послуги. Можливість безпосередньо звер
татись до фізичного терапевта є позитивним аспектом 
надання реабілітаційних послуг, пряме надання ре
абілітаційних послуг має відбуватися в контексті аде
кватного регулювання, захисту статусу професії та 
культурному середовищі. Фізичні терапевти повинні 
бути підготовлені до того, щоб приймати пацієнтів 
без попереднього скерування від іншого фахівця. Така 
професійна підготовка здійснюється через відповідні 
освітні програми з урахуванням вимог СКФТ щодо 
базового рівня освіти з фізичної терапії: http://www.
wcpt.org/node/29550

Європейський регіон хоче продовжити розпочату 
Міжнародним Самітом роботу і під час цього семінару 
познайомив учасників з можливими моделями прямого 
доступу чи самостійного звернення пацієнта до фа
хівця фізичної терапії, результатами досліджень на 
підтримку ефективності прямого доступу і можливості 
самостійно вивчати можливі труднощі та позитивні ре
зультати, з якими зустрічаються представники профе
сії, розвиваючи і поширюючи можливість без посеред
ньо го звернення до фізичного терапевта.

Прямий доступ та самостійне звернення пацієнта  
до послуг фізичної терапії без скерування  
іншого медичного фахівця
Оксана Кунанець-Сварник
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СЕМІНАР
Семінар надав можливість почути про досвід 

організаційчленів, що мають можливість прямого 
доступу, а також забезпечив цінний форум для ви
роблення спільного розуміння, яке саме значення має 
можливість безпосередньо звертатись до фізичного 
терапевта для системи охорони здоров’я в країнах 
організаційчленів ЄРСКФТ. 

Серед учасників були розповсюджені заздалегідь 
підготовані питання семінару. Учасників попросили 
підготувати відповіді завчасно, оскільки це сприяло 
більш інформативному, ефективному та точному ви
конанню вправ. Потреби організаційчленів у під
готовці та розробці моделей прямого звернення па
цієнтів будуть визначені і де це можливо, ЄРСКФТ 
та СКФТ нададуть ресурси на підтримку розвитку в 
цьому напрямку. 

В якості підсумку дискусій, проведених у малих 
групах, було визначено наступні аспекти, які вплива

ють на прямий доступ до послуг фізичної терапії і 
які потребують подальшого обговорення: 

• відсутність загальноприйнятих визначень (тлу
мачення) «прямого доступу до послуг фізичної 
терапії»;

• організаційні аспекти – організаційна структура 
надання послуг в країнах, які є членами ЄР
СКФТ, суттєво різниться;

• фінанси – джерела фінансування послуг у кра
їнах ЄРСКФТ є різними;

• безпека пацієнтів і відповідальність – структура, 
система забезпечення безпеки має різнобічних 
характер; 

• чи готові фахівці фізичної терапії безпосеред
ньо приймати пацієнтів – чи володіють вони 
достатніми знаннями та навичками;

• слід брати до уваги взаємну співпрацю усіх 
медичних працівників, залучених до лікування 
чи реабілітаційних програм.

ПРОЕКТ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
Для фахівців фізичної реабілітації на Україні

Вступ
В даному документі подано перелік і детальний 

опис проекту компетенцій для фахівців фізичної ре
абілітації (фізичних терапевтів) в Україні. Цей доку
мент був розроблений УАФФР (Українською Асоціа
цією фахівців фізичної реабілітації) на основі вимог 
до практичної діяльності що декларує СКФТ (Світова 
Конфедерація фізичної терапії).

Перелік компетенцій має на меті декларувати 
основні вимоги до випускників вищих навчальних 
закладів, що готують фахівців фізичної реабілітації в 
Україні, для провадження практичної діяльності. Цим 
документом у подальшому слід керуватися при роз
робці навчальних програм, а також для перевірок та 
акредитації навчальних закладів в Україні. Фахівці, які 
отримали освіту в інших країнах і бажають провадити 
практичну діяльність в Україні оцінюються згідно тих 
самих компетенцій, що й випускники місцевих освіт
ніх закладів. Компетенції забезпечують відповідність 
початкового рівня підготовки і тим самим, гарантують 
безпеку і ефективність їхньої діяльності.

Асоціація закликає усіх фахівців проводити ре
гулярні перегляди документу і вносити необхідні по
правки відповідно до змін, які відбуватимуться в 
про цесі розвитку професії.

Компетенції
Для того, щоб відповідати належному рівню 

основних вимог, що декларує СКФТ, кандидати повин
ні продемонструвати, що вони відповідають кожній з 
дев’яти компетенцій визначених УАФФР, в якості мі
німальної вимоги для початку самостійної діяльності.

Зміст, навчальний процес і клінічна практика, які 
охоплюють учення про три основні системи організму, 
на які спрямовані заходи фізичної терапії: серцево
судинна та легенева системи, опорноруховий апарат 
та нервова система, повинні бути інтегровані в усю 
програму.

Як орієнтир, УАФФР вважає, що близько 1000 
академічних годин, проведених на різноманітних тео
ретичних і практичних заняттях, дозволяють досягти 
відповідності компетенціям і отримати базовий вишкіл. 
Освітня програма повинна забезпечити необхідну за
гальну кількість навчальних годин. Навчальною клі
нічною практикою повинні керувати ліцензовані фа
хівці фізичної реабілітації (фізичні терапевти), за 
погодженням того чи іншого вищого навчального 
закладу.

Дев’ять компетенцій, які описані в цьому до
кументі, стосуються в основному працівників закла
дів, підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я 
України. Ці компетенції застосовуються впродовж 
усього життя та всього періоду догляду, враховують 



5

Бюлетень Української Асоціації фахівців фізичної реабілітації Випуск № 4, листопад 2010

культурні особливості і є рівноцінно важливі. За будь
яких обставин, інтереси пацієнта/клієнта є завжди 
центральним аспектом компетенцій.

Компетенції сформульовані в доволі широкому 
розумінні, залишаючи простір для постійного розвитку 
практичної діяльності. Кожна компетенція декларує 
ключову вимогу, якій повинен відповідати кандидат. 
Складові – це вимоги, необхідні для досягнення відпо
відності кожній компетенції, а підпункти складових 
(позначені крапками) є лише прикладами, а не перед
умовами досягнення відповідності компетенцій.

Компетенція 1
Володіти аналізом та вести дискусію на біо

медичні, поведінкові, та соціальні теми, пов’язані з 
аспектами фізичної терапії. Втілювати ці знання 
на практиці.

1.1. Аналізувати нормальний розвиток та від
хилення в розвитку людського організму та його 
рухових функціях:

• описувати особливості фізичного та психічного 
розвитку людського організму та розуміти його 
зміни, які відбуваються впродовж життя;

• розпізнавати відхилення у розвитку людського 
організму та його рухових функціях; 

• розуміти анатомічну будову людського тіла та 
його основні системи;

• знаходити зв’язок між соціальними, культур
ними, психологічними і духовними аспектами 
життя та розуміти їхній вплив на розвиток 
людини; 

• розуміти процеси, які проходять в організмі, 
коли людина навчається контролювати рухові 
функції свого тіла, використовувати ці знання 
з метою розвитку рухових вмінь та навичок;

• враховувати постійний взаємозв’язок і взаємо
вплив фізичної, когнітивної, емоційної, соці
альної та культурної сфер людського життя у 
роботі з пацієнтами/клієнтами.

1.2. Аналізувати нормальну будову і функцію 
людського організму протягом його життя:

• демонструвати розуміння анатомічної будови та 
функцій людського організму;

• описувати будову і функції нервової системи 
людини;

• визначати анатомічну будову за зовнішніми оз
наками; 

• описувати нормальні фізіологічні процеси та їх 
зміни впродовж усього життя; 

• пояснювати взаємозв’язок між будовою та фун
кцією основних систем людського організму;

• аналізувати основні рухові функції людського 
організму. 

1.3. Пояснювати патологічні процеси, які під
даються корекції заходами фізичної терапії:

• демонструвати знання про реакції клітин і тка
нин організму на ушкодження;

• описувати патологічні процеси, пов’язані з по
гіршенням стану здоров’я, які піддаються ко
рекції заходами фізичної терапії;

• пояснювати, як погіршення функції людського 
організму можуть впливати на будову тіла;

• розуміти загальні принципи і механізми проце
сів, що погіршують стан здоров’я, можливі 
реакції на ушкодження, відновлення та одужан
ня в контексті практичної діяльності.

1.4. Пояснювати, на які патологічні процеси ма
ють вплив заходи фізичної терапії:

• обґрунтувати вибір методів втручання/терапії, 
демонструючи при цьому глибокі знання пато
фізіологічних механізмів;

• розуміти вплив і ефект широко застосовуваних 
фізичних чинників;

• пояснювати реакцію клітин і тканини на ушко
дження.

1.5. Пояснювати потребу в заходах фізичної те
рапії:

• застосовувати наукові обґрунтування для аналізу 
клінічної картини і визначення патології, що 
потребує залучення методів фізичної терапії;

• уміти ставити завдання для пацієнта/клієнта;
• уміти пояснювати принципи науково доказової 

практики;
• обґрунтовувати вибір методів втручання/догляду 

враховуючи патологічні відхилення.

1.6. Пояснювати теоретичні та практичні принци
пи фізичної терапії та їх зв’язок із охороною здоров’я:

• визначати методи оцінки стану пацієнта/клі
єнта, клінічного аналізу, виявлення проблем, 
встановлення завдань, планування втручання/
супроводу, оцінки досягнутих результатів та 
планування призупинення чи повного завер
шення курсу фізичної терапії;

• застосовувати знання про патологічні процеси, 
що стосуються стану конкретного пацієнта/клі
єнта.

1.7. Описувати загальні медичні, хірургічні та 
психологічні методи втручання, спорідненні з прак
тикою фізичної терапії:

• з’ясовувати медичні, хірургічні та інші методи 
лікування захворювань/патології на різних ета
пах одужання;

• обґрунтовувати потребу в фізичній терапії для 
пацієнтів/клієнтів, які мали хірургічні втруча 
ння чи зазнали погіршення стану здоров’я від 
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поширених захворювань, виходячи з пато фі
зіологічної картини;

• пояснювати психосоціальні питання, які слід 
враховувати при заходах фізичної терапії;

• пояснювати найбільш поширені захворювання/
клінічні стани, які зустрічаються в медичній 
практиці.

1.8. Оцінювати необхідність підтримки здорового 
способу життя пацієнта/клієнта:

• пояснювати поняття здорового способу життя в 
контексті стану конкретного пацієнта;

• пояснювати принципи зміцнення здоров’я;
• розуміти поняття «здоров’я» та шляхи його 

зміцнення;
• переконувати в ефективності фізичних вправ 

для зміцнення здоров’я, наводячи приклади з 
досвіду різних культур і національностей;

• пояснювати принципи і дію профілактичних 
заходів фізичної терапії.

1.9. Розуміти і враховувати основи культурного 
сприйняття/бачення у практиці фізичної терапії:

• знати культурні відмінності сучасного населення 
України і їх вплив на ставлення людей до 
питань охорони здоров’я;

• розуміти, що труднощі, які виникають у процесі 
надання чи отримання фізичної терапії, можуть 
бути пов’язані з культурними особливостями, 
переконаннями, віком, статтю чи соціальним 
становищем пацієнта/клієнта. 

Компетенція 2
Оцінювати, аналізувати та планувати діяль

ність у фізичній терапії

2.1. Дотримуватись основних юридичних та ети
чних вимог:

• розуміти законодавчі акти, що стосуються ме
дичних фа хівців України;

• працювати в межах загальної сфери професій
ної діяльності;

• дотримуватися Етичного Кодексу;
• нести відповідальність за власні професійні рі

шення і дії;
• вести записи результатів фізичної терапії;
• користуватися лише тими абревіатурами і термі

нологією, яка є прийнятною для даної установи;
• проявляти повагу до пацієнта/клієнта;
• проявляти емпатію;
• вести ефективне спілкування;
• дотримуватися медичного права.

2.2. Провадити діяльність зі згоди пацієнта/клі
єнта:

• розуміти необхідність отримання згоди як з 
боку пацієнта/клієнта, так і з боку надавача 
послуг;

• розуміти принципи отримання згоди, у випад
ках, коли пацієнт/клієнт є недостатньо компе
тентним, або не спроможний дати згоду;

• інформувати пацієнта/клієнта про кожну проце
дуру, що виконується;

• отримувати і записувати згоду пацієнта/клієнта 
на проведення кожної процедури;

• поважати потребу пацієнта/клієнта у спілкуван
ні;

• поважати культурні відмінності;
• обговорювати вплив культури на можливості 

проведення фізичної терапії.

2.3. Постійно забезпечувати пацієнтові/клієнтові 
та практикуючому фахівцю безпеку:

• брати до уваги особливості середовища та пра
во на приватне життя і конфіденційність;

• аналізувати фактичний та потенційний ризик, 
виявляти небезпеку та відповідним чином реа
гувати на неї;

• аналізувати усі результати обстеження і склада
ти відповідний план професійних дій, врахову
ючи усі заходи безпеки та протипокази щодо 
кожної дії;

• проявляти готовність, у разі невизначеності, зве
ртатися по допомогу чи скеровувати пацієн та/
клієнта до іншого медичного фахівця.

2.4. Детально проводити анамнез у пацієнта/
клі єнта:

• налагодити взаєморозуміння і хороший контакт 
з пацієнтом/клієнтом для того, щоб зібрати 
анамнез та інформацію про існуючий стан здо
ров’я;

• використовувати навики ведення співбесіди, які 
відповідають конкретному пацієнтові/клієнтові;

• зібрати достовірний анамнез та інформацію про 
існуючий стан здоров’я пацієнта/клієнта;

• вміти інтерпретувати вербальні та невербальні 
відповіді пацієнта/клієнта.

2.5. Ретельно проводити обстежен ня та огляд:

• інтерпретувати результати достовірних дослід
жень;

• застосовувати клінічне обґрунтування при вибо
рі методів обстеження та огляду;

• застосовувати відповідні тести і методи вимі
рювання;

• застосовувати методи огляду та обстеження у 
логічному порядку;

• ретельно та точно проводити огляд та обсте
ження.
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2.6. Вміти вибирати, аналізувати та трактувати 
отриману інформацію:

• аналізувати відповідні дані;
• використовувати клінічне обґрунтування для то

го, щоб інтерпретувати отримані дані;
• при потребі збирати та аналізувати подальшу 

інформацію.

2.7. Демонструвати вміння клінічного обґрун
тування:

• описувати модель клінічного обґрунтування;
• представляти чітке логічне обґрунтування вибра

ної послідовності питань та обстежень;
• вміти аналізувати усі отримані дані обстежень 

для виявлення уражень пацієнта/клієнта та об
межень для його участі у діяльності;

• вміти синтезувати отриману інформацію;
• вміти інтерпретувати отримані дані та вста

новлювати чіткий діагноз рухового порушення.

2.8. Пояснювати дані обстежень пацієнту/клієнту:

• вміти визначити найголовніші дані з обстеження 
пацієнта/клієнта та представити їх, пояснивши 
можливі причини порушення;

• застосовувати навики відповідного спілкування;
• переконатися, що пацієнт/клієнт розуміє вас.

2.9. Розробляти завдання фізичної терапії:
• консультуватися з пацієнтом/клієнтом та інши ми 

авторитетними особами;
• використовувати моделі встановлення завдань;
• встановити та погодити спільні з пацієнтом/

клієнтом завдання.

2.10. Складати та обговорювати план втручання:

• вибирати і обговорювати відповідні методи 
втручання/догляду;

• визначати протипокази і застереження щодо 
фізичної терапії;

• залучати пацієнта/клієнта до реалізації плану 
втручання;

• отримати згоду пацієнта/клієнта на виконання 
кожної частини плану втручання, включаючи 
будьякі зміни.

2.11. Об’єктивно та ретельно записувати резу
льтати обстеження/тестування:

• дотримуватися етичних та юридичних вимог 
ведення документації;

• ретельно записувати проведені, вчасні та об’єк
тивні обстеження, користуючись логічним фор
матом, який відповідає найкращим професійним 
інструкціям фахівця і вимогам даного закладу;

• записувати дату, прізвище і/або підпис, та вка
зувати час запису.

2.12. Проводити обстеження і планування у від
по відності до потреб здоров’я та культурних цінностей 
населення України:

• визнавати існуючу урядову стратегію щодо охо
рони здоров’я;

• проявляти розуміння медичного права;
• уважно ставитися до пацієнтів/клієнтів та їхніх 

потреб.

Компетенція 3
Застосовувати та оцінювати заходи фізичної 

терапії

3.1. Демонструвати безпечне, ефективне і резуль
тативне втручання:

• завжди діяти етично;
• забезпечувати пацієнтові/клієнтові конфіденцій

ність, гідність та комфорт;
• застосовувати безпечне, ефективне та вчасне 

втручання фізичної терапії;
• попередити/мінімізувати ризик та небезпеку під 

час втручання фізичної терапії;
• проявляти готовність у разі невизначеності, зве

ртатися по допомогу чи скеровувати пацієнта/
клієнта до іншого медичного фахівця;

• забезпечити вчасну перевірку використовуваного 
обладнання;

• володіти необхідними знаннями щодо процеду
ри під час надзвичайних ситуацій.

3.2. Оцінювати результати втручання фізичної 
терапії:

• проводити повторне обстеження/тестування;
• оцінювати ефективність втручання;
• повідомляти пацієнта/клієнта про ці дані;
• визначати ставлення пацієнта/клієнта до ре

зультатів втручання.

3.3. Використовувати засоби вимірювання резу
льтатів:

• виявляти і підбирати відповідні засоби вимі
рювання результатів;

• дотримуватися стандартизованих протоколів під 
час вимірювання результатів;

• інтерпретувати отримані дані. 

3.4. Адаптовувати поточну діяльність:

• отримати згоду пацієнта на зміну діяльності;
• надавати пацієнтові/клієнтові відгуки, коректу

ючи виконання вправ/дій і при потребі, пере
фразовувати інструкції;

• змінювати завдання там, де це необхідно;
• визначати приблизну частоту занять і тривалість 

виконання плану втручання;
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• спільно з пацієнтом/клієнтом погоджувати план 
втручання.

3.5. Вести ретельні записи результатів втручання:

• дотримуватися юридичних та етичних норм що
до ведення документації;

• записувати проведені ретельні, вчасні та об’єк
тивні обстеження, користуючись логічним фор
матом, який відповідає найкращим професійним 
інструкціям фахівця і вимогам даного закладу;

• записувати дату, прізвище і/або підпис, та вка
зувати час запису;

• робити записи про згоду пацієнта/клієнта на 
виконання кожної процедури;

• користуватися об’єктивними методами ведення 
документації.

3.6. Оцінити потребу проведення втручань:

• оцінити чи були досягнуті завдання; 
• постійно проводити повторні обстеження, щоб 

оцінити успіх і поставити нові задачі;
• оцінювати ефективність самоуправління паці

єнтів/клієнтів;
• застосовувати клінічне обґрунтування і пере

глядати встановлені завдання.

3.7. Допомагати пацієнту/клієнту зрозуміти і за
довольняти його власні потреби:

• навчати пацієнта/клієнта застосувати принципи 
безпечного самоуправління чи самодогляду, у 
період між терапевтичними заходами;

• знаходити відповідні ресурси та групи профе
сійної підтримки пацієнтів/клієнтів;

• надавати інформацію та сприяти розумінню по
треб пацієнта/клієнта;

• надавати пацієнтам/клієнтам програму для са
моуправління і/або виконання програми вдома;

• брати участь у командному підході у роботі з 
пацієнтом/клієнтом.

3.8. Проводити заходи, які відповідають потребам 
здоров’я та культурним цінностям народу України:

• дотримуватися медичного права;
• вибирати методи втручання, які враховують та 

забезпечують культурні потреби пацієнтів/клі
єнтів;

• поважати культурні переконання та їхній вплив 
на усі аспекти фізичної терапії пацієнта/клієнта;

• визначати команду спеціалістів сфери охорони 
здоров’я та систему культурної підтримки для 
кожного пацієнта/клієнта.

3.9. Звертатись до інших медичних фахівців у 
разі виникнення потреби:

• працювати в межах загальної сфери професійної 
діяльності фізичного терапевта;

• визначати і обговорювати ролі відповідних фа
хівців охорони здоров’я та існуючі у громаді 
послуги;

• вчасно спілкуватися з іншими відповідними 
медичними фахівцями, використовуючи належну 
інформацію;

• залучати, де необхідно, інших медичних фа
хівців;

• слідкувати, щоб клінічні записи були датовани
ми, зрозумілими, точними і лаконічними;

• забезпечувати, щоб усі необхідні дані були 
включені у скерування.

3.10. Співпрацювати в команді з іншими фа
хівцями та робити свій внесок у командну роботу:

• проявляти розуміння командного процесу;
• проявляти розуміння ролей інших медичних 

фахівців;
• брати участь у зборах команди фахівців;
• делегувати обов’язки в команді відповідно до 

навичок;
• надавати статистичну інформацію щодо профе

сійного втручання, відповідно до вимог закладу.

Компетенція 4
Застосовувати ефективне спілкування

4.1. Володіти методами спілкування:

• обговорювати різні методи спілкування;
• враховувати чинники, які можуть впливати на 

ефективність спілкування;
• вміти використовувати відкриті і закриті пи

тання;
• визначати і інтерпретувати невербальні методи 

спілкування.

4.2. Володіти навичками спілкування:

• володіти навиками уважного слухача, вміти по
ставити правильно питання;

• спілкуватися професійно і зрозуміло з паці
єнтами/клієнтами, опікунами/членами сім’ї та 
іншими учасниками процесу фізичної терапії;

• ставитися до пацієнтів/клієнтів з розумінням 
і повагою;

• надавати інформацію і завжди переконуватись, 
що вас розуміють;

• демонструвати навики вербального і неверба
льного спілкування;

• ретельно записувати отриману інформацію.

4.3. Використовувати методи спілкування:

• підбирати відповідні методи спілкування, вра
ховуючи особливості стану конкретного паці
єнта;

• залучати до спілкування перекладача, якщо є 
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потреба; 
• надавати письмову інформацію зрозумілою мо

вою;
• аналізувати свої комунікативні вміння та вміння 

інших;
• робити висновки та вдосконалювати навички 

спілкування. 

4.4. Слухати і правильно трактувати розмови 
між пацієнтом/клієнтом та його близькими/опікунами:

• слухати уважно пацієнта/клієнта і відповідно 
реагувати, використовуючи вербальні і невер
бальні методи;

• намагатись здобути максимально вичерпну ін
формацію, задаючи відповідні питання;

• обговорювати процес втручання з пацієнтом/
клієнтом та/або членами його/її родини чи ін
шими працівниками сфери охорони здоров’я, 
коли є в цьому потреба; 

• інтерпретувати інформацію точно і достовірно;
• проводити повторну оцінку ефективності спіл

кування;
• опрацьовувати і записувати отриману інформа

цію належним чином.

4.5. Враховувати культурні та мовні відмінності:
• визначити, якою мовою пацієнт/клієнт володіє 

найкраще;
• використовувати термінологію і пояснення, при

йнятні для культури, віку і статі пацієнта/клієн 
та та його опікунів/родичів; 

• розпізнавати і уточнювати нову інформацію;
• завжди переконуватись у тому, що вас розумі

ють.

Компетенція 5
Застосовувати навчальні принципи у практиці 

фізичної терапії

5.1. Виявляти і розуміти навчальні принципи:

• обговорювати такі навчальні принципи, як: ви
значення стилю навчання, індивідуальні та гру
пові заняття, рефлективні заняття, зорієнтовані 
на мету, зорієнтовані на студента, надавання і 
отримування відгуків;

• розробляти навчальний план, який включатиме 
посилання на сучасні наукові дослідження;

• розробляти засоби оцінки.

5.2. Вибирати навчальні ресурси, що найкраще 
відповідають пацієнту/клієнту і оточенню:

• виявляти індивідуального користувача або групу 
користувачів;

• оцінити потреби пацієнта/клієнта для того, щоб 
вибрати належні ресурси і оточення;

• вибирати належний метод надання послуг, за
лежно від потреб пацієнта/клієнта чи розміру 
групи;

• виявляти існуючі ресурси або створювати на
уково доказові ресурси.

5.3. Планувати і проводити навчання, що від
повідає пацієнту/клієнту:

• забезпечити інформацію, приміщення та необ
хідне обладнання;

• розробити навчальні завдання, змістове напов
нення курсу та вибрати рівень розуміння;

• написати навчальну мету та завдання і спла
нувати формат та послідовність навчальних за
нять для кращого засвоєння матеріалу;

• проводити заплановані навчальні заняття;
• надавати інформацію у найбільш ефективний 

спосіб.

5.4. Оцінювати результати навчання та адаптувати 
навчальний процес при потребі:

• підготувати форму оцінювання;
• заохочувати слухачів висловлювати свої відгуки;
• аналізувати відгуки;
• адаптувати навчальний план;
• повторно оцінювати новий навчальний план.

5.5. Проводити та здійснювати адаптацію навчан
ня відповідно до потреб народу України:

• використовувати відповідну форму навчання;
• пристосовувати навчальне середовище до куль

турних, вікових, гендерних та індивідуальних 
чи сімейних особливостей пацієнтів/клієнтів;

• користуватися термінологією та мовою, що від
повідає культурним, віковим, гендерним та ін
дивідуальним чи сімейним особливостям пацієн
тів/клієнтів;

• сприяти використанню перекладу та письмової 
інформації, представленої відповідною мовою.

Компетенція 6
Застосовувати принципи управління, що сто

суються практики фізичної терапії

6.1. Застосовувати принципи організаційного уп
ра вління в системі охорони здоров’я, ефективно пра
цю вати в команді:

• розпізнавати принципи організаційного управ
ління;

• знати систему охорони здоров’я в Україні; 
• наводити паралелі, порівнювати систему орга

нізації охорони здоров’я з іншими структурами 
в Україні;

6.2. Розуміти принципи постійного покращення 
якості послуг:
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• визначити складові плану покращення якості 
послуг;

• розуміти роль заходів гарантування якості по
слуг, таких як акредитація, перевірка чи аудит;

• враховувати оцінку колег і проводити самооцін
ку;

• змінювати, покращувати професійну діяльність 
відповідно до оцінки та відгуків пацієнтів/клі
єнтів, колег і наставників;

• брати участь у спеціальних тренінгах, семіна
рах, курсах підвищення кваліфікації;

• оцінювати і підсумовувати результати тих чи 
інших заходів та процедур, і змінювати підходи 
відповідно до їх ефективності.

6.3. Ефективно працювати в команді з іншими 
медичними фахівцями:

• визначити перешкоди, які можуть завадити ефе
ктивному проведенню фізичної терапії;

• знаходити рішення для ефективної роботи ко
манди різних медичних фахівців;

• ефективно працювати в команді фахівців фі
зичної терапії;

• ефективно працювати в системі охорони здо
ров’я.

6.4. Визнавати принципи делегування та настав
ництва:

• оцінювати об’єм роботи і ефективно розподіля
ти обов’язки;

• визначити роль допоміжного персоналу системи 
охорони здоров’я в Україні;

• розпізнавати принципи наставництва; 
• розуміти, як принципи наставництва застосо

вуються у практиці фізичної терапії.

6.5. Скрупульозно вести документацію, вносити 
точні і достовірні дані:

• стежити, щоб не порушувались юридичні та 
етичні норми ведення документації;

• стежити, щоб записи були достовірними, точ
ними і здійснювались вчасно;

• стежити, щоб статистичні дані записувались 
регулярно і були доступними.

6.6. Дотримуватись прийнятих стандартів збе
реження, оприлюднення, транспортування та знищення 
інформації:

• дотримуватись правил ведення та зберігання 
інформації;

• розуміти і поважати право пацієнтів/клієнтів на 
конфіденційність;

• вести записи, таким чином, щоб необхідну ін
формацію було легко при необхідності знайти.

6.7. Ефективно розподіляти та використовувати 
час:

• бути пунктуальним;
• дотримуватись графіку призначених прийомів 

і процедур;
• ефективно розподіляти і використовувати час 

підчас процедур/занять фізичної терапії з паці
єнтом/клієнтом;

• ефективно розподіляти і використовувати час в 
межах певного робочого періоду: дня, тижня, 
тощо;

• встановлювати пріоритети;
• змінювати пріоритети відповідно до неочікува

них потреб і побажань пацієнта/клієнта;
• регулярно переглядати об’єм роботи і встанов

лювати пріоритети.

6.8. Визнавати і розуміти юридичні та етичні 
вимоги до професійної діяльності:

• провадити свою діяльність у відповідності до 
посадової інструкції фізичного терапевта;

• керуватися положеннями основ законодавства 
України про охорону здоров’я з урахуванням 
внесених до них змін, доповнень, положень, 
конвенцій та рекомендацій; 

• керуватися положеннями Етичного Кодексу 
УАФФР;

• провадити свою діяльність у відповідності з 
іншими нормативними документами, які тим 
чи іншим чином стосуються роботи фізичних 
терапевтів;

• розуміти концепцію найкращої моделі послуг.

Компетенція 7
Застосовувати науково доказові дані у практи

ці фізичної терапії

7.1. Вміти здійснювати пошук необхідної науко
вометодичної літератури:

• вміти використовувати пошуковий процес;
• розробляти і належним чином адаптувати по

шукові стратегії;
• здійснювати пошук, використовуючи доступні 

ресурси, такі, як електронні бази даних;
• обговорювати різні методи статистичного аналі

зу стосовно різних форм дослідження;
• обговорювати можливі етичні наслідки та ви

моги під час досліджень у сфері охорони здо
ров’я.

7.2. Проявляти розуміння методів дослідження:

• описувати відповідні методи дослідження, які 
можуть використовуватися для вивчення різ
номанітних дослідницьких питань;

• мати базове розуміння цінності різних дослід
ницьких парадигм для досліджень у фізичній 
терапії;
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• проявляти базове розуміння процесів дослід
ження;

• вміти описувати основні елементи форм дослід
жень;

• вміти описувати різні методи збору даних;
• дотримуватися етичних норм дослідницького 

процесу, включаючи поняття згоди і непри
пустимості плагіату.

7.3. Вміти критично аналізувати наукову літе
ратуру:

• розуміти процес критичного аналізу;
• вміти застосовувати критичний підхід під час 

процесу інтерпретації; 
• знаходити відповідні критерії для того, щоб 

оцінити якість різного типу літератури;
• бути обізнаним щодо основних біомедичних 

статистичних даних;
• вміти критично аналізувати належний підбір 

наукових праць.

7.4. Вміти у науковому форматі доповідати про 
отримані дані щодо критичного аналізу:

• використовувати належний формат, виходячи з 
методу наукового дослідження; 

• використовувати стандартизований формат ве
дення записів;

• при використанні відомого наукового методу 
обов’язково цитувати використані джерела;

• вміти синтезувати інформацію, отриману з кіль
кох джерел;

• вміти представляти дані наукових досліджень, 
використовуючи різноманітні методи презентації 
різним категоріям слухачів.

7.5. Впроваджувати сучасні наукові дані у пра
ктику фізичної терапії:

• вміти критично аналізувати існуючу практику 
фізичної терапії, посилаючись на сучасну нау
кову літературу;

• вміти обґрунтовувати діяльність фізичної тера  пії, 
посилаючись на сучасні наукові досліджен ня.

7.6. Пояснювати науково підтверджені переваги 
обра ного підходу у фізичній терапії:

• обговорювати принципи науково доказового на
вчання, критичного аналізу і синтезу літера
тури та думки експертів і використання усіх 
найкращих сучасних надбань у роботі з паці
єнтом/клієнтом;

• вміти пояснювати процеси клінічного обґрун
тування для підтвердження обраного підходу 
фізичної терапії;

• вміти обґрунтовувати обраний підхід фізичної 
терапії посилаючись на сучасні наукові до
слідження; 

• брати участь у презентаціях та аналізах науко
вих досліджень;

• вміти представити доцільність науково обґрун
тованого навчання.

Компетенція 8
Провадити професійну діяльність

8.1. Дотримуватись принципів професійної по
ведінки:

• дотримуватись принципів поведінки і ставлення 
прийнятного для суспільства і професії;

• керуватися положеннями Етичного Кодексу 
УАФФР;

• ефективно працювати в команді медичних фа
хівців.

8.2. Вести безпечну практичну діяльність:

• проводити безпечні, ефективні і своєчасні про
цедури фізичної терапії;

• запобігати/мінімізувати ризики та небезпеки під 
час проведення процедур;

• проявляти вміння залучати інших фахівців, як
що цього потребує стан пацієнта/клієнта, чи 
виникають суперечливі ситуації;

• переглядати досягнення і поразки;
• вести ретельні інформативні записи, з урахуван

ням культурних і етичних аспектів.

8.3. Планувати та демонструвати докази профе
сійного розвитку:

• оцінювати себе критично;
• вміти представити і оцінити власний досвід, а 

також визначити навчальні завдання;
• поглиблювати базові знання з допомогою само

освіти;
• розробляти план безперервного професійного 

розвитку;
• зберігати усі дані та документацію, що стосу

ються професійного розвитку;
• черпати знання і досвід в процесі вивчення 

досвіду колег та свого власного, брати участь 
у вивченні досвіду колег;

• вносити необхідні зміни в свою діяльність від
повідно до результатів оцінювання.

Компетенція 9
Демонструвати самостійну практичну діяль 

ність відповідно до початкового рівня кваліфікації

9.1. Дотримуватись юридичних норм:

• розуміти законодавчі акти, що стосуються ме
дичних фахів ців;

• займатися професійною практикою у межах 
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чинного законодавства України;
• працювати в межах загальної сфери професійної 

діяльності фізичного терапевта.

9.2. Дотримуватися відповідних стандартів та 
Ети чного Кодексу:

• займатися практичною діяльністю відповідно 
до державних стандартів та Етичного Кодексу 
УАФФР;

• займатися практичною діяльністю, дотримую
чись правил безпеки;

• демонструвати ставлення і поведінку, допустиму 
для суспільства і професійної діяльності.

9.3. Бути готовим відповідати за наслідки прак
тичної діяльності перед суспільством та іншим фахів
цями:

• провадити практичну діяльність з найбільшою 
користю для пацієнта/клієнта;

• поважати права і гідність усіх осіб;
• визначати ролі та обов’язки інших медичних 

фахівців;
• визначати межі власної практичної діяльності;
• нести відповідальність за власні професійні рі

шення та дії;
• приймати найкращі можливі рішення, виходячи 

з принципу науково доказової практики;
• проявляти готовність у разі невизначеності зве

ртатися по допомогу до іншого фізичного тера
певта;

• сприяти і брати участь у постійному удоско
наленню професійного рівня.

9.4. Будучи фізичним терапевтом початкового рів
ня кваліфікації, демонструвати готовність до самостій
ної практичної діяльності, включаючи застосування 
базових знань щодо серцевосудинної, дихальної, нев
рологічної систем та системи опорнорухового апарату:

• вміти розпізнавати найбільш сприятливі для 
фізичної терапії можливості і умови;

• самостійно проводити обстеження/огляд та втру
чання/догляд пацієнтів/клієнтів з поодинокими 
чи численними проблемами;

• проявляти готовність у разі недостатньої ком
петентності, скеровувати пацієнта/клієнта до 
іншого фізичного терапевта;

• вміти знаходити відповідні необхідні структури 
та надавачів послуг у межах громади;

• пропагувати і сприяти здоровому способу жит
тя.

Словник

(Терміни у цьому словничку  
стосуються лише даного документу)

Біомедична наука: застосування принципів біо
логії, біохімії, фізіології, фізики та статистичних мето
дів для того, щоб вирішувати питання, пов’язані з 
фізичної терапією.

Наука про поведінку: вивчення демонстрованої 
визначальної поведінки, особливо тих типів поведінки, 
що розвиваються у результаті міжособистісних сто
сунків.

Клінічне обґрунтування: процес, за допомогою 
якого фізичний терапевт, використовуючи клінічні зна
н ня та професійне судження, спільно з пацієнтом/
клі єн том складає план втручання (терапії). При цьому 
він постійно інформує пацієнта/клієнта і залучає його 
до внесення у план необхідних змін для того, щоб 
до сягнути ефективного результату (терапії).

Компетенція: Спроможність послідовно, самос
тійно і вчасно інтегрувати та застосовувати знання, 
навички, ставлення і цінності у відповідності до не
обхідного стандарту.

Початковий рівень кваліфікації: – це стандарт, 
який визначає рівень компетенції, необхідної для отри
мання статусу фізичного терапевта як фахівця.

Науково доказова практична діяльність (пра
ктика): поєднання найкращих сучасних науково дока
зо вих методик і даних, які використовує фахівець, а 
також залучення пацієнта/клієнта до вибору ефек
тивного методу терапії/втручання та постійного аналізу 
результатів.

Пацієнт/клієнт: у контексті діяльності фізичної 
терапії даний термін може означати, як окрему особу 
пацієнта, так і його опікуна, сім’ю; у множині цей 
термін може означати групи підтримки, спільноти та 
місце праці пацієнта.

Практична діяльність: цей термін включає усі 
ролі, які може брати на себе фізичний терапевт такі, 
як: догляд пацієнта/клієнта, управління власною про
фесійною діяльністю, дослідження, фор мування по
літики, навчання і консультування.

Рефлективна практика: діяльність, під час якої 
фахівець аналізує процеси і результати у конкретній 
ситуації з метою покращення якості професійної діяль
ності.


