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17 генеральні збори Світової Конфедерації фізич
ної терапії (СКФТ) відбулись 1820 червня в Амстер
дамі (Нідерланди) в готелі Новотел (Novotel), на яких 
були присутні 96 делегатів з різних країн світу, серед 
яких були і представники з України. Такої кількості 
делегатів за історію СКФТ ще не було. 

На цих генеральних зборах було розглянуто чи
мало питань, внесено ряд пропозицій та розглянуто 
низку поправок, як для установчих документів, так і на 
рів ні діяльності Конфедерації. Але однією з головних 

подій для українського суспільства було прийняття 
України до світової спільноти фізичної терапії.

Загалом подали заявки та успішно пройшли усі 
процедури вступу такі вісім організацій:

• Аргентинська Асоціація Кінезіології (Asociación 
Argentina de Kinesiología)

• Асоціація фізичних терапевтів Макао (Macau 
Physical Therapists Association)

• Асоціація Кінезетерапевтів Маврикії (Association 
des Kinesitherapeutes of Mauritius)

Фізична терапія тепер і в Україні 
Звіт про офіційний візит до Амстердаму (Нідерланди) 18-23 червня 2011 р.

Степан Кобелєв 

Делегати та представники країн, прийнятих на 17 генеральних зборах Світової Конфедерації фізичної 
терапії (Нідерланди, Амстердам, 18 червня 2011р.)
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• Пакистанська Асоціація фізичної терапії (Pakis
tan Physical Therapy Association)

• Асоціація фізіотерапевтів та кінезіології Па
рагваю (Association of Physiotherapists and Kine
siology of Paraguay)

• Українська Асоціація фізичної терапії (Ukranian 
Association of Physical Therapy)

• Оманська Асоціація фізіотерапії (Omani Physio
therapy Association) 

• Словацька Палата фізіотерапевтів (Slovak Cham
ber of Physiotherapists)

Також у Бельгії було створене нове об’єднання 
Axxon, яке було визнане як новий член на заміну 
попередньої організації, але ця формальність забезпе
чує для Бельгії безперервність членства у СКФТ. Зараз 
у СКФТ налічується 106 організацій. 

Не менш визначною подією на цих генеральних 
зборах було переобрання президента СКФТ та Викона
вчого Комітету, а також вперше в історії Конфедерації 
відбулося обрання на посаду віцепрезидента. Мерилін 
Моффат (Marilyn Moffat) була переобрана на посаду 
президента СКФТ і буде перебувати на ній протягом 
наступних чотирьох років. Емма Стокс (Emma Stokes) 
була обрана віцепрезидентом.

Мерилін Моффат, професор НьюЙоркського уні
вер ситету Департаменту фізичної терапії (New York 
University Department of Physical Therapy), США, 
влас ник приватної практики фізичної терапії в Нью
Йорку, міжнародний лектор та консультант. Вона була 
президентом СКФТ з 2007 року.

Емма Стокс – старший викладач фізіотерапії в 
Трінітіколедж (Trinity College), Дублін, Ірландія, вона 
займала посаду члена Виконавчого Комітету СКФТ в 
Європі в період 20072011 років.

Зміни відбулись і в регіональних представниц
твах, так були внесені поправки і до представництв 
від регіонів. СКФТ оголосила на цих зборах про ство
рення двох нових підрозділів у Виконавчому Комітеті: 
члени виконавчого комітету в регіонах та регіональні 
комітети СКФТ.

Члени виконавчого комітету в регіонах: 
• Регіональний представник Африки – Джойс 

Мотабенг (Joyce Mothabeng).
• Регіональний представник західної тихоокеан

ської частини Азії – Марго Скінер (Margot 
Skinner).

• Регіональний представник Європи – Джон Кур 
(Johnny Kuhr).

• Регіональний представник Північної Америки 
Карибського басейну – Сандра Торнхіл (Sandra 
Thornhill).

• Регіональні представники Південної Америки – 
Мейбел Йвон (Mabel Yvonne) та Еспінел Гонза
лес (Espinel Gonzalez).

Регіональні комітети:
• Африка – Естер Маналула Нканду (Esther Muna  

lula Nkandu).
• Азія, західна тихоокеанська частина – Джіліан 

Вебб (Gillian Webb).
• Європа – Сара Базін (Sarah Bazin).
• Північна Америка Карибський басейн – Стейсі 

де Гал (Stacy de Gale).

Представник Японської фізіотерапевтичної Асоці
ації (JPTA) мав промову та висловив подяку міжна
родному співтовариству фізичної терапії за підтримку 
після трагічного землетрусу та цунамі в Японії. Висту
паючи на нараді СКФТ, він повідомив, що 2500 япон
ських фізіотерапевтів були виселені зі своїх будинків, 
і що JPTA продовжує надавати їм підтримку при 
організації реабілітації для постраждалих від стихій
них лих.

Істотним також стало прийняття у підгрупи СКФТ 
п’ять нових товариств. У підгрупи СКФТ входять 
організації, які розвивають конкретний напрямок ін
тересів, який є важливим у міжнародному значенні 
для фізичної терапії. Вони сприяють удосконаленню 
фізичної терапії та обміну науковими знаннями в 
своїй галузі.

Нові організації у підгрупах:
• Міжнародна Асоціація фізичних терапевтів в 

практиці тварин (IAPTAP).
• Міжнародна Конфедерація кардіореспіраторних 

фізичних терапевтів (ICCrPT).
• Міжнародна Асоціація фізіотерапії в неврології 

(INPA).
• Міжнародна організація фізіотерапевтів в охоро

ні психічного здоров’я (IOPTMH).
• Міжнародне товариство з електрофізичних аген

тів у фізіотерапії (ISEAPT).

Сім інших організацій, які вже були попередньо 
затверджені:

• Міжнародна Асоціація акупунктури фізичних 
терапевтів (IAAPT).

• Міжнародна Асоціація фізіотерапевтів, що пра
цюють з літніми людьми (IPTOP).

• Міжнародна Федерація ортопедичної маніпуляції 
фізичних терапевтів (IFOMPT).

• Міжнародна Федерація спортивної фізіотерапії 
(IFSP).

• Міжнародна організація фізичних терапевтів в 
педіатрії (IOPTP).

• Міжнародна організація фізичних терапевтів в 
жіночому здоров’ї (IOPTWH).

• Міжнародна Асоціація приватних практиків 
(IPPA).

У результаті загальна кількість організацій у 
підгрупах СКФТ зросла до 12. 
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Гострим фігурувало питання розвитку та збере
ження центру доказової фізіотерапії, зокрема існування 
електронного ресурсу PEDro (Physiotherapy Evidence
Based). “Педро” був створений за ініціативи Центру 
доказової фізіотерапії при Інституті Джорджа для 
глобальної охорони здоров’я (The George Institute 
for Global Health) в Сіднеї, Австралія. Делегати збо
рів СКФТ обговорювали цінність даних у фізіотера
певтичній освіті, наукових дослідженнях і практиці 
в усьому світі. Австралійська Асоціація фізіотерапії 
за явила, що майбутнє центру доказової фізіотерапії 
було під загрозою через відсутність фінансування. З 
розвитком таких подій було прийнято рішення реко
мендувати всім членам організаціям СКФТ фінансово 
підтримати функціонування “Педро”.

По завершенні трьохденного засідання були при
йняті такі основні політичні заяви, які були затвердже
ні на 17 загальних зборах: 

• прямий доступ пацієнта/клієнта без скерування;
• наслідки збройного насильства, протипіхотних 

мін та інших засобів ведення війни, професійно
го здоров’я і безпеки для фізіотерапевтів; 

• управління даними, обліку, зберігання, пошуку, 
видалення та регулювання професії фізичних 
терапевтів;

• схвалення нової Конвенції ООН проти кату
вань та інших жорстоких, нелюдських або при
нижуючих гідність способів поведінки та по
карання, а також Конвенції ООН про права 
інва лідів.

Наступний СКФТ Конгрес та загальні збори 
проведе Асоціація Фізіотерапії Сінгапура у 2015 році 
в Сінгапурі.

Святковим був вечір 19 червня, це була визнач
на дата для СКФТ – 60 років з дня заснування 
Кон федерації. У 1951 році в Копенгагені (Данія) 11 
організацій з Австралії, Канади, Данії, Фінляндії, 
Великобританії, Нової Зеландії, Норвегії, Південної 
Африки, Західної Німеччини, Швеції та США оголо
сили про створення Світової Конфедерації фізичної 
терапії, а у 1953 році відбувся перший міжнародний 
Конгрес та другі загальні збори, на яких було обрано 
виконавчий комітет Конфедерації.

Більшість гостей та делегатів, які приїхали з 
усього світу на святкову вечерю, були одягнені у 
національні костюми. Серед учасників були три ко
лишні президенти СКФТ: Дорін Мур (Doreen Moore, 
197074), Маргріт Ліст (Margrit List, 198288) та Де
від Таігер (David Teager, 19951999) та багато ін
ших визначних постатей фізичної терапії. Під час 

Зліва направо: Девід Таігер (David Teager) – президент СКФТ 1995-1999, Маргріт Ліст (Margrit List) – 
президент СКФТ 1982-1988, Екхард Боехл (Eckhardt Boehle), Дорін Мур (Doreen Moore) – президент СКФТ 

1970-1974, Мерилін Моффат (Marilyn Moffat) – президент СКФТ 2007-2011
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святкування СКФТ відзначала та нагороджувала осіб, 
які зробили значні внески в міжнародний розвиток 
професії та світову охорону здоров’я. Одним з пере
можців була Пета Анн Шмідт (Peta Ann Schmidt), яка 
отримала премію гуманітарної служби за покращен
ня життя людей через виняткову турботу, співчуття, 
від даність і особисте зобов’язання. На даний момент 
вона є членом ПівденноАфриканського товариства 
фізіотерапії. Так само Міжнародна служба Нагороди 
вручила премії тим, хто вніс значний внесок у 
міжнародну галузь практичної фізичної терапії, освіти, 
наукових досліджень, управління та розвитку. 

Одразу після завершення 17 генеральних зборів 
СКФТ з 20 по 23 червня відбувся 16 світовий Кон
грес фізичної терапії, який був яскравим та видо
вищним. На цю подію з’їхались 5274 фізичні те
рапевти з різних кутків світу. За попередніми даними 
найбільше фізіотерапевтів було з приймаючої сторони 
(Нідерланди), їх кількість становила 1154 особи, 
наступною країною за чисельністю було Об’єднане 
Королівство Великобританії – 370, США – 355, Японії 
– 285, Німеччини – 277, Бразилії – 259, Канади – 
246, Швейцарії – 213, Австралії – 211, Данії – 180 
та вперше України – 2 осіб. 

Конгрес відбувався у РАІ центрі (RAI center), 
який знаходиться недалеко від центру Амстердаму. 
Церемонія відкриття проходила у великому залі за 
присутності більше ніж тисяча людей. Спочатку була 
театралізована вистава з участю двох акробатів, які 
символізували красу, силу, форму та рух людського 
тіла. Президент Королівського Голландського това
риства фізичної терапії (KNGF) Бас Еінхорн (Bas 
Eenhoorn) привітав делегатів та учасників, а Анн 
Мур (Ann Moore), голова Міжнародного наукового 
комітету, представила програму Конгресу. В програмі 
було понад 1500 стендових доповідей, більше 60 
дискусійних доповідей та більше 400 презентацій. 
Протягом чотирьох днів Конгресу загальна кількість 
сесій перевищила понад 140. Мерилін Моффат (Mari

lyn Moffat) своєю доповіддю провела слухачів стежка
ми історії СКФТ від початку створення Конфедерації 
до сьогоднішніх днів та закликала до більш широкого 
визнання фізичної терапії. Австралійський фізіотера
певт Лорімер Мослі (Lorimer Moseley), професор клі
нічних нейронаук з університету Південної Австралії, 
у своїй вражаючій доповіді наголосив на необхідності 
змінювати сприйняття пацієнта до болю та інших 
відчуттів не тільки за допомогою фізичних чинників. 
Колосальною подією на церемонії відкриття була при
сутність її Королівської Величності принцеси Маргріт 
(Margriet), яка символічно з великої лійки полила на 
сцені тюльпан, який виріс у квітку знань. Традиційно 
церемонія відкриття завершилась великим фуршетом, 
де в кулуарах можна було поспілкуватись з усім 
світом.

Крім відвідування сесій Конгресу, можна було 
потрапити на величезну виставкупродаж фізіотера
певтичного обладнання, де пропонували свої новинки 
відомі компанії. Крім прикладних речей, на виставці 
можна було ознайомитись з сучасною літературою 
та навіть відвідати показове заняття з китайської 
гімнастики. Цікавими та не менш пізнавальними були 
клінічні візити у спеціалізовані заклади (лікарні, реабі
літаційні центри) де можна було наочно побачити 
діяльність фізіотерапевтичних відділень та окремих 
підрозділів. Численних заходів, які пропонував 16 
Конгрес фізичної терапії, було так багато, що взяти 
участь в усіх було практично неможливо, тому кожний 
учасник вибирав їх за своїми інтересами.

На церемонію закриття залишилось більшість 
учасників Конгресу. Були підведені підсумки, оголо
шені кращі презентації та виступи, вручені нагороди. 
Представники Сінгапуру у свій доповіді закликали 
приєднатись до наступного Світового конгресу фізич
ної терапії, який пройде через чотири роки в цій 
невеликій державі. Завершилося свято фізичної терапії 
виконанням новоствореної професійної пісні, яку під
хопив увесь зал.

Матеріали Світової Конфедерації Фізичної терапії (СКФТ)
Основні положення. Опис фізичної терапії (частина ІІ)

Де здійснюється фізична терапія?
Сфера послуг фізичних терапевтів
Фізична терапія є важливою складовою сфери 

охорони здоров’я суспільства та системи надання 
соціальних послуг. Фахівці з фізичної терапії здій
снюють свою діяльність незалежно від інших спеці
алістів системи охорони здоров’я, а також в рамках 

міждисциплінарних реабілітаційних програм з попе
редження, набуття, збереження чи відновлення опти
мального функціонування організму та якості життя 
людей з частковою втратою чи порушеннями рухових 
функцій.

Фізичні терапевти керуються власним кодексом 
етичних принципів. Таким чином, у своїй діяльності 
вони можуть брати участь у таких видах діяльності:
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• пропаганда здорового способу життя, зміцнен
ня здоров’я і підвищення добробуту окремих 
осіб і громадськості/суспільства загалом, під
креслюючи важливість фізичної активності та 
фізкультури;

• запобігання порушенням, обмеженню рухової 
діяльності, виникненню відхилень та рухових 
розладів у людей, що належать до групи ризику 
в зв’язку з особливостями їхньої діяльності, 
через проблеми із здоров’ям, соціальноеконо
мічні чинники, несприятливі екологічні фактори 
та особливості способу життя;

• здійснення втручання/терапії для відновлення 
цілісності роботи та якісного функціонування 
опорнорухового апарату, максимізації функцій 
організму та відновлення сил, зведення до міні
муму непрацездатності, а також підвищення 
якості життя, забезпечення незалежного спосо бу 
життя і працездатності окремих осіб і груп з 
обмеженими руховими функціями, що виникли 
в результаті вроджених чи набутих вад, функ
ціональних обмежень та неповносправності;

• зміна навколишнього середовища, домашнього 
і робочого простору для забезпечення безпере
шкодної і повноправної участі осіб з неповно
справністю у житті суспільства.

Фахівці з фізичної терапії також можуть брати 
активну участь у розвитку місцевої, національної та 
міжнародної політики в галузі охорони здоров’я та 
створення стратегій щодо збереження і підтримання 
здоров’я населення.

Заклади, в яких надають послуги  
з фізичної терапії

Послуги фізичної терапії надаються в різно
манітних закладах, де є можливість для втілення 
основних завдань цієї спеціальності.

Профілактика, оздоровлення, терапія/професійне 
втручання і реабілітація здійснюються у різних закла
дах і в різних умовах, які можуть включати, але не 
обмежуватися наступними:

• громадські реабілітаційні програми
• громадські заклади, включаючи центри первин

ної медикосанітарної допомоги, оселі громадян, 
а також районні відділення

• освітні та науководослідні центри
• фітнесклуби, клуби здоров’я, спортивні заклади 

та курорти
• хоспіси
• лікарні
• приватні лікарні
• професійні медичні центри
• амбулаторні клініки
• приватні кабінети, дільниці та клініки фізичної 

терапії

• в’язниці
• державні заклади оздоровлення (наприклад, тор

гові центри)
• реабілітаційні центри і будинки для літніх лю

дей
• школи, в тому числі дошкільні заклади та спеці

альні школи
• центри чи будинки для пенсіонерів
• спортивні центри/клуби
• робочі місця/компанії

Що характеризує фізичну терапію?
Поняття, що лежать в основі знань  

і практики фізичної терапії
Нижчеописані поняття відображають основні пи

тання фізичної терапії.
Рух
Можливість рухатися є найважливішим еле мен

том здоров’я і благополуччя. Спроможність руха тися 
залежить від комплексного, скоординованого функ
ціонування тіла людини на різних рівнях.

Рух є цілеспрямованою дією і залежить від вну
трішніх і зовнішніх чинників.

Заходи фізичної терапії спрямовані на задоволен
ня рухових потреб та можливостей окремих осіб і 
груп населення.

Фізичні особи
Фізичні особи мають властивість змінюватись 

внаслідок реагування їхнього організму на фізичні, 
психологічні, соціальні та екологічні чинники.

Тіло, розум і дух сприяють формуванню люди
ною сприйняття самої себе і дають їй можливість 
розвивати усвідомлення власних рухових потреб і 
цілей.

Етичні принципи вимагають від фізичного тера
певта визнання права пацієнта/клієнта чи його закон
ного опікуна на самостійне прийняття рішень щодо 
отримання послуг з фізичної терапії.

Населення
Фізичні терапевти можуть зосереджувати свою 

діяльність на окремих групах населення. Такими гру
пами можуть бути нації, держави та території, ра
йони, меншини або інші особливі групи населення 
(наприклад, програми обстеження школярів на вияв
лення сколіозу або програми профілактики падінь для 
людей літнього віку)

Взаємодія
Взаєморозуміння між фізичним терапевтом та 

пацієнтом/клієнтом/членами сім’ї, опікунами чи догля
дачами є невід’ємною частиною процесу фізичної 
терапії.

Таке взаєморозуміння є необхідним для здійснен  ня 
позитивних змін у сприйнятті пацієнтом/клієнтом сво
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го тіла, вироблення певних правил поведінки та руху, 
які сприятимуть зміцненню здоров’я і благополуччя.

Члени мультидисциплінарних команд фахівців 
повинні взаємодіяти один з одним і з пацієнтами/
клієнтами/членами сімей, опікунами і доглядачами, 
щоб визначити потреби і сформулювати цілі для про
фе сійного втручання фізичної терапії.

Фізичні терапевти також співпрацюють з адміні
страцією і органами управління, щоб інформувати, 
розвивати та/або впроваджувати відповідну політику 
та стратегію в галузі охорони здоров’я.

Професійна автономія
Професійна освіта готує фахівців з фізичної те

рапії до самостійної та незалежної діяльності.
Фізичні терапевти використовують свої професій

ні знання та судження для встановлення діагнозу, 
яким вони керуються у застосуванні професійного 
втручання фізичної терапії, абілітації та реабілітації 
пацієнтів/клієнтів чи груп населення.

Діагноз
Діагноз у фізичній терапії є результатом процесу 

клінічного обґрунтування, що призводить до виявлення 
існуючих або потенційних розладів, функціональних 
обмежень і можливостей/інвалідності.

Мета діагностики полягає в тому, щоб допомогти 
фізичним терапевтам скласти реальні прогнози, ви
брати правильну стратегію фізіотерапевтичного втру
чання/терапії пацієнтів/клієнтів, а також в обміні ін
фор мацією з ними.

При проведенні діагностичного процесу, фізич ні 
терапевти можуть звертатись за додатковою інфор
мацією чи консультацією до інших фахівців.

Якщо в процесі діагностування фізичний терапевт 
виявить вади чи відхилення, які не входять до сфери 
його компетенції та досвіду, він скерує пацієнта/
клієнта до іншого відповідного фахівця.

На якому етапі ми знаходимось 
сьогодні?

Принципи, на яких ґрунтується опис 
фізичної терапії

Щоб визначити основні цінності, на яких ба
зується цей міжнародний опис фізичної терапії, нижче 
наведений перелік принципів, які визнаються Світовою 
Конфедерацією Фізичної Терапії як важливі і ключові.

WCPT вважає, що опис професії повинен:
• визнавати і поважати історію виникнення і по

ходження професії
• ґрунтуватися на реальній сучасній практиці і 

результатах великої кількості досліджень
• враховувати відмінності, пов’язані з: культурою, 

цінностями та переконаннями, потребами окре
мих осіб і суспільства загалом у сфері охорони 

здоров’я, а також структурою системи охорони 
здоров’я у різних країнах світу

• використовувати термінологію, яка є загально
зрозумілою і відповідно визначеною

• визнавати та використовувати міжнароднопри
йняті моделі та визначення (наприклад, визна
чення терміну “здоров’я”, яке затверджено Все
світньою організацією охорони здоров’я)

• забезпечувати постійний ріст і розвиток профе сії 
та визнання унікального внеску фізичної терапії

• визнавати важливість наук про рух та рухові 
функції на всіх рівнях навчальних програм 
підготовки фізичних терапевтів

• тоді, коли це можливо, підкреслювати необхі
дність наукового обґрунтування для даної про
фесії

• враховувати важливість взаємозалежності прак
тичної діяльності, наукових досліджень та осві
ти в розвитку професії

• визнавати необхідність постійного перегляду 
даного опису, оскільки професія зазнає змін 
відповідно до медикосанітарних потреб суспі
льства та розвитку фізичної терапії як науки

• врахувати, що реалізація цього документу в 
робочому процесі на основі даного опису спри
ятиме розробці навчальних програм і виявлення 
областей для досліджень

Подяка
Світова Конфедерація Фізичної терапії WCPT 

із задоволенням відзначає роботу ОрганізаційЧленів 
Конфедерації та окремих осіб, які зробили свій внесок 
у даний опис фізичної терапії.

Висловлюємо подяку авторам та видавцям довід
кових матеріалів, на які ми опиралися і посилалися, 
створюючи цей документ, а саме:

Американська Асоціація Фізичної терапії: Прак
тичне керівництво для фізичних терапевтів. 77, 
листопад 1997 р.

Cott CA, Finch Е, Gasner D, Yoshida K, Тhomas 
SG, Verrier MC (1995): Тривалий рух фізичної 
терапії, Фізіотерапія Канада 47:8795

Higgs J, Jones M (1995): Клінічна аргументація 
в медичних професіях, ButterworthHeinemann, 
Оксфорд 

Постійний комітет по зв’язках фізіотерапевтів в 
Європейському Союзі: Фізіотерапевтична прак
тика в Європейському Союзі, 1996

Tornebohm H (1991): Що варто знати про занят
тєву терапію? Американський журнал професій
ної терапії, Vol.45 № 5 p.451454 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 
(2001): Міжнародна класифікація функціонування, 
неповносправності та здоров’я. Женева: ВООЗ.
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Раннє Втручання – словосполучення з 2х слів, 
доволі зрозуміле, досить універсальне, бо може сто
суватися багатьох сфер життя… Наприклад, якщо 
говорити про таку заплутану для нефінансистів сферу, 
як економіка, то звичайній людині із здоровим глуз
дом буде близьким твердження, що вчасно проведена 
оцінка поточних процесів та раннє втручання в 
економічну систему для запобігання погіршення буде 
більш розумнішим, аніж тактика очікування та латання 
дірок…

То що будемо розглядати ми, раннє втручання 
при яких проблемах?

Наша стаття присвячена такому змісту слово
сполучення «раннє втручання», яке використовується 
як термін, назва системи послуг, призначених для 
маленьких дітей від періоду новонародженості до 
3х років, нормальний розвиток яких є під загрозою. 
Причини загрози можуть бути наступними: вже вста
новлений медичний діагноз (наприклад, синдром Да
уна чи м’язова дистрофія Дюшенна), несприятливі 
перинатальні фактори (наприклад, недоношеність), 
неблагополучні зовнішні обставини розвитку дитини.

Постає питання: мова йде про найменших дітей, 
про якісь загрози їхньому розвитку; чи не є ці проб
леми виключно медичними, і чи не йде мова лише 
про ранню діагностику і вчасне лікування? І чи таким 
вже обґрунтованим є використання словосполучення 
«раннє втручання» як терміна, який має інший зміст, 
аніж просто рання медична допомога?

Підказкою до відповіді на це запитання може бу
ти згадка про чергову 3ю конференцію Міжнародного 
співтовариства раннього втручання (International Soci

ety on Early Intervention – ISEI), яка відбулася у 
травні 2011 року у НьюЙорку, США, участь у якій 
взяли 274 професіонали (лікарі, логопеди, психологи, 
фізичні терапевти, спеціальні педагоги) із 35 країн 
світу, і ознайомлення зі складом координаційного 
комітету ISEI, у який входять висококласні фахівці 
із США, Італії, Іспанії, Ізраїлю, Швеції, Німеччини, 
Австрії, Англії, Шотландії, Австралії і Росії. А при 
цьому свої професійні проблеми активно обговорюють 
медичні міжнародні асоціації дитячих неврологів, ен
докринологів тощо. Отже, світова спільнота вважає за 
потрібне виділяти та обговорювати питання Раннього 
Втручання паралельно із розв’язанням чисто медичних 
питань. 

Що ж вкладається у термін «раннє втручання» 
сьогодні?

Раннє втручання – система комплексної між-
дисциплінарної сімейно-центрованої допомоги дітям 
від народження до 3-х років з порушеннями розвитку 
чи ризиком їх виникнення, скерована на розвиток 
дитини і нормалізацію життя сім’ї. 

Якими є визначальні характеристики раннього 
втручання?

Холістичний, комплексний підхід (від англій
ського слова whole – цілий, цілісний) – передбачає при 
роботі з дитиною, яка має порушення розвитку, бачити 
в першу чергу не лише хворобу та благодатний об’єкт 
для медичних маніпуляцій, а особистість – цілісну 
персону, яка має потреби тіла, духу та соціальної 
взаємодії. Холістичний підхід вимагає відходу від 
«медичної» моделі інвалідності, яка орієнтована на 
різке протиставлення здоров’я і хвороби, при якій 

Чи буде в Україні надаватися послуга «Раннє Втручання»?
Т.М. Міщук, дитячий невролог, НРЦ «Джерело», м. Львів
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неповносправні люди сприймаються як потенційно 
дефективні, яких треба вилікувати чи скорегувати 
до «норми». Холістичний підхід у педіатрії замінив 
концепцію корекції дефекту на концепцію розвитку 
дитини. Згідно з цією концепцією, після оцінки вихід
ного рівня розвитку робота скеровується на набуття 
ди тиною нових для неї навичок, а не на постійне 
підтягування до уявної «норми»; у випадку істотної 
неповносправності важкоздобуті «скромні» успіхи ди
тини будуть завжди вважатися невдачами, якщо їх 
порівнювати зі здоровою дитиною. Зауважимо, що 
застосування холістичного підходу при наданні до
помоги неповносправним людям аж ніяк не може 
применшити роль медичної служби, проте дає розу
міння: для задовільної якості життя висококласна 
медична допомога є надзвичайно необхідною та інколи 
визначальною, але лише її  недостатньо. У сучасне 
поняття якості життя вкладається: можливість мати 
задовільне самопочуття та емоційний стан, матері
альний добробут, розвиток міжособистісних стосун
ків, дотримання прав цієї особи та можливість її 
самовизначатися, і, зрештою, соціальна інклюзія особи. 
При намаганнях застосувати холістичний підхід до 
дитячого віку і дитина, і її родина, і працюючі з нею 
фахівці опиняються в більш вимогливій, відповідаль
ній ситуації. Інвалідність у дорослого може обмежити 
будьяку із категорій життєдіяльності у різних ступенях 
(згідно з наказом МОЗ від 07.04.2004 №183, катего
рії життєдіяльності – це здатність до пересування, 
навчання, орієнтації, спілкування, контролю своєї пове
дінки, самообслуговування, виконання трудової діяль
ності) у вже сформованої особистості. Інвалідність 
же у дитячому віці впливає на особу, яка тільки ще 
повинна розвинути усі ці категорії життєдіяльності і – 
стати особистістю. Важливо усвідомити і те, що умови 
для реалізації (чи нереалізації) закладеного природою 
потенціалу дитини та розвитку усіх сфер постійно 
формують батьки. Фахівці можуть лише або дуже 
професійно, але епізодично, самі займатися з дитиною, 
або давати поради батькам, як створити благодатні 

для розвитку дитини постійні умови вдо ма (це більш 
ефективний шлях, але він вимагає сві до мої побудови 
здорових стосунків між батьками і фа хівцем). З іншо
го боку, якщо навіть дитині не ство рено сприятливих 
умов для її всебічного розвитку, вона все одно 
буде розвиватися – але негармонійно, з мож ливим 
формуванням вторинних ускладнень, які зовсім не є 
обов’язковим наслідком первинної хвороби. Наведемо 
приклад: дівчинці з виставленим діагнозом «дитячий 
церебральний параліч, спастична геміплегія помірної 
важкості» допомога у віці 3х років надається на 
засадах медичного підходу: призначаються ліки, фізі
отерапевтичні процедури, мануальна терапія, заняття з 
фізичним терапевтом для розвитку моторних навичок, 
застосовано локально Диспорт, зроблено лонгетки для 
профілактики контрактур і – все, зробити більше для 
«нормалізації» дефекту на даний час не можемо (у 
перспективі – можливо, хірургічна корекція), але… 
Батьки і фахівці забули «холістично» подивитися на 
дитину, скласти цілісну картину її розвитку і ситуації 
навколо неї в сім’ї. А дівчинка розвивається в умовах, 
коли батьки не уявляють щасливого майбутнього дити
ни без умови, що «нічого не буде видно», коли бать ко 
обвинувачує дружину в тому, що сталося, матір від
чуває свою «страшну» провину за виниклі проблеми 
з наступним розвитком депресивного стану, найближ ча 
родина постійно тисне на батьків щодо пошуку нових 
методів лікування (хоча зроблено майже все можливе 
і черга дійшла хіба до багатообіцяючих екстрасенсів). 
Це все ніби прямо стосується лише батьків, не дитини, 
але подивимося, який вплив такі сімейні особливості 
матимуть на створення сприятливих(?) умов для ціліс
ного її розвитку: через почуття провини мати не може 
вибудувати необхідних дисциплінуючих рамок щодо 
поведінки доньки, дівчинка вчиться маніпулювати 
мамою, використовуючи її відчуття провини; матері 
важко послідовно розвивати у дитини навички само
обслуговування, так як їй для «загладжування прови
ни» легше самій погодувати доцю, а не вимагати 
самостійності, «жертовно» попрати забруднену білиз
ну, а не заохочувати проситися на горщик; оскі льки 
батьки хочуть бачити свою дитину лише здоровою, 
вони обмежують свої соціальні контакти, не дуже 
пускають дівчинку до інших дітей, а якщо вже при
ходиться виходити на люди, дитину беруть на руки 
(хода – не «нормальна»). З часом дитина усвідомить 
свої відчуття, чому її беруть на руки на людях, 
чому з нею не дуже охоче гуляють у дворі, – бо 
її неповносправності соромляться рідні батьки (!); а 
це не може не впливати на формування самооцінки 
дівчини, її впевненості у собі. І хто знає, що більше 
впливатиме на успішну реалізацію цієї людини в 
майбутньому житті: «неідеальні» ручка/ніжка чи – 
низька самооцінка, невпевненість у собі та недостатні 
соціальні навички… Таким чином, намагання впро
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вадити холістичний підхід при наданні допомоги ді тям 
з порушеннями розвитку передбачає також і зако
номірне застосування наступних характеристик ран
нього втручання: наявність міждисциплінарної команди 
та сімейноцентрований підхід.

Міждисциплінарна команда. Надання адекват
ної комплексної допомоги дитині з порушеннями 
роз витку передбачає, для початку, якнайповнішу оцін
ку усіх сфер її розвитку. Традиційно цілісну оцін ку 
розвитку дитини раннього віку проводять шляхом 
визначення рівня розвитку по таких категоріях: вели ка 
та дрібна моторика, психологічний розвиток, розви
ток рецептивної та експресивної мови, соціальний 
розвиток, навички самообслуговування; окрім того, 
як зазначалося, необхідними є оцінка батьківсько
ди тячих взаємовідносин та розуміння сімейної ситу
ації. Зрозуміло, що для грамотної оцінки розвит ку 
та професійної діагностики і допомоги необхід ною 
є участь різногалузевих фахівців – тобто, мульти
дисциплінарної команди. Так, у США згідно при
йнятих норм команда раннього втручання для дітей 
складається з лікаря, фізичного терапевта, психолога, 
спеціального педагога, логопеда (зрозуміло, що склад 
команди може змінюватися для різних цільових груп та 
залежно від прийнятих норм). Хоча проведення оцінки 
відбувається по багатьох сферах різними фахів цями, 
проте дитина та її сім’я залишаються тими ж. Тому 
при виробленні стратегії допомоги дуже не зайвим 
був би момент спільної зустрічі різних фахівців, 
які працюють з цією сім’єю, для ознайомлення з по
глядами один одного щодо ідентифікованих проблем, 
обговорення та узгодження цілей та плану наступного 
втручання. В іншому випадку існує ризик надання 
різними фахівцями неузгоджених (у гіршому випадку 
– взаємозаперечних) рекомендацій. Для уникнення 
подібної ситуації команда раннього втручання має 
бути не тільки мультидисциплінарною (тобто скла
датися з різних фахівців), а й міждисциплінарною 
(ці різні фахівці, як члени команди, обговорюють та 
працюють над цілями, навіть якщо ті є поза межами 
їх дисципліни).

Сімейноцентрований підхід. При наданні по
слу ги раннього втручання об’єктом для вивчення і 
надання допомоги є не лише дитина з порушеннями 
розвитку, а й родина, в якій ця дитина виховується. 
Сімейноцентрований підхід можна побачити у наступ
них «особливостях» раннього втручання. При звертан
ні сім’ї на програму проводиться оцінка і розвитку 
дитини, і дитячобатьківських відносин, і ситуації в 
сім’ї. При першому звертанні сім’ї команду завжди 
цікавитиме первинний запит батьків – властиво, що 
їх турбує і на які наслідки втручання вони очікують. 
Якщо коло сподівань батьків (наприклад, «покращити 
розумовий розвиток дитини») суттєво відрізняється від 
бачення пріоритету втручання командою (покращення 

зчитування батьками сигналів дитини), то, напевно, 
треба докласти зусиль для приведення бачення мети 
втручання до якогось спільного знаменника. В іншому 
випадку ефективність такого неузгодженого втручання 
буде мінімальною. Вироблення такого погодженого 
розуміння відбувається шляхом надання батькам як
найповнішої інформації про результати обстеження 
фахівцями, про діагноз дитини; під час організованої 
спільної зустрічі батьків та фахівців (так званий «кру
глий стіл»), коли є можливість команді пояснити 
своє бачення ситуації та вислухати батьків. На такій 
зустрічі відбувається остаточне погоджене формування 
першочергових цілей, тривалості, форми втручання 
тощо. Зрештою, сімейноцентрований підхід видно 
і у визначенні самого терміну «раннє втручання»: 
послуги скеровані не лише на розвиток дитини, але 
і на нормалізацію життя сім’ї. 

Принцип нормалізації життя не означає, що 
раннє втручання зробить з «ненормальної» дитини 
«нормальну»; принцип нормалізації означає, що в 
результаті надання послуг життя саме цієї дитини і 
сім’ї стане більше наближеним до життя звичайної 
сім’ї, але з врахуванням особливих потреб дитини. 
Так, наприклад, батьки звернулися із запитом «щоб 
дитина могла сама сидіти» для важконеповносправної 
дитини віком 3 роки з діагнозом «ДЦП, спастичний 
тетрапарез, важка форма; груба затримка психомовного 
розвитку». При поширеному інтерв’ю мама розповідає, 
що в щоденному житті сім’ї найбільшою трудністю є 
годування дитини: її приходиться тримати на руках, 
спостерігаються часті поперхування, а найголовніше – 
цей стресовий процес забирає до 5 годин на день; 
відповідно, залишається дуже мало часу на відпочи
нок, ігри та прогулянки, у старшої дитини проявля
ються образа і агресія, а сама матір знаходиться у стані 
хронічної втоми, що не може не відбиватися на по
дружніх стосунках… Тому пріоритетом для втручання 
(після узгодження з батьками і формування вторин
ного запиту) стало не просто покращення моторного 
роз витку дитини (бо при зазначеному діагнозі не 
варто очікувати швидкого результату у набутті рухо
вих навичок), а оптимізація процесу годування (за 
участю лікаря, фізичного терапевта та фахівця з 
те ра пії харчування). У результаті було підібрано: 
адаптоване крісло, яке забезпечувало адекватне та 
без печне для годування положення тулуба і голови, 
відповідну техніку годування (позу дитини і опікуна, 
терапевтичну ложку і горнятко, спосіб давання їжі, 
прийоми контролю нижньої щелепи, темп годування), 
консистенцію, поживну і енергетичну цінність їжі. 
Власне, вирішення саме цієї проблеми буде мати 
найбільш нормалізуючий вплив на життя цієї дитини 
і сім’ї у цей відрізок часу. 

Принцип нормалізації життя широко застосо
вується загалом у сучасній практиці надавання по
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слуг неповносправним людям. Доказом цього стає 
обговорення та впровадження ВООЗ у 2001 році, 
поруч із Міжнародною класифікацією хвороб (МКХ
10), Міжнародної класифікації функціонування, непов
носправності і здоров’я (МКФ) як інструменту ціліс
ного опису стану здоров’я особи (зауважимо, що для 
ро боти з дітьми ВООЗ у 2007 році затвердила Міжна
родну класифікацію функціонування, неповносправно
сті і здоров’я для дітей і підлітків – МКФДП). 
При використанні МКФ надавачі послуг зобов’язані 
оцінювати: функції і структури тіла (наявність вад); 
існуючі перешкоди для участі та обмеження у ви
конанні неповносправною особою різних видів діяль-
ності; бар’єрні та сприятливі фактори як самої осо
бистості, так і середовища навколо неї.

Таким чином, впровадження МКФ може пере
нести нас із площини теоретичних роздумувань про 
використання холістичності в сфері допомоги непов
носправним людям в площину реального практичного 
застосування цілісного погляду на особистість при 
оцінці та формуванні стратегії допомоги. Наслідком 
використання такого функціонального підходу у ро
боті з клієнтом (сім’єю і дитиною) буде дійсне покра
щення якості щоденного життя цієї родини через 
цільове втручання у чітко виявлені проблемні сфе
ри життєдіяльності; і це буде ефективнішим, аніж 
впровадження рутинного «індивідуального плану до
помоги згідно загальноприйнятої схеми». Використан
ня такого функціонального підходу надавачами послуг 
дає великі можливості допомоги і дітям із найважчи
ми медичними діагнозами. Цілісно і структуровано 
оцінюючи усі сфери щоденної життєдіяльності дитини 
та її сім’ї, опираючись на запит батьків і формуючи його  
разом з командою, є більше шансів побачити проб леми 
та влучно спланувати зрозумілу мету втручання для 
підвищення якості життя сім’ї; і такий потенціал може 
стосуватися функцій і структур тіла, рухової сфери і 
використання адаптаційного обладнання, перцептивної 
сфери та навчання, комунікації, виконання денних 
рутин та самообслуговування, ігрової діяльності, між
особистісної взаємодії та стосунків, соціального сере
довища. Тому відсутність обмежень з точки зору 
важкості порушень теж є важливою характеристикою 
раннього втручання як послуги. Важливою умовою 
надання послуг раннього втручання є також їхня 
доступність. Адже ми говоримо про найменших 
дітей, і уявити собі нормалізацію життя сім’ї поруч 
із необхідністю періодичних доїздів до дуже профе
сійного, але далекого Центру раннього втручання 
та «курсового» проживання в недомашніх (а тому – 
завжди стресових) умовах – важко. «Ці послуги по
винні надаватися за природного регулювання дитиною, 
бажано – на місцевому рівні, зі сімейноцентрова
ним та багатомірним підходом команди» (Європей
ське Агенство Розвитку щодо Спеціальних Потреб). 

Важливою є і фінансова доступність, бо, в іншому 
випадку, на нормалізацію життя сім’ї важко сподіватися.

Закономірним наслідком дійсно фахово прове
деного раннього втручання, яке нормалізує життя 
дитини та родини, буде і зменшення кількості відмов 
від дітей з неповносправністю, отже, це ефективний 
спосіб попередження інституалізації людей. Мало 
того, дослідження також виявили, що при ранньому 
отриманні підтримки сім’ї ставали більш сміливішими 
у захисті своїх дітей надалі (M.Guralnick, 1997).

Отже, ми розглянули найважливіші характеристи
ки послуги раннього втручання, яка може слугувати 
прикладом реалізації сучасних поглядів на поняття 
розвитку дитини, неповносправності і тактики допомо
ги при ній, якості життя. Зауважимо, що становлення 
цієї форми допомоги відбувалося паралельно в різних 
розвинутих країнах (США, Канада, Швеція тощо) 
протягом 7090х років. Так, у 1986 році федеральне 
законодавство США передбачило, що немовлята та 
діти ясельного віку з неповносправністю чи ризиком її 
виникнення мають право на міждисциплінарне обсте
ження та професійне втручання, а сім’я має право на 
отримання послуг згідно узгодженого Індивідуального 
плану. Проте активне обговорення щодо створення 
світових стандартів раннього втручання відбувається 
і зараз; прикладом може бути Маніфест Раннього 
Втручання об’єднання Eurlyaid (Eurlyaid – це робоча 
група, що складається з експертів та представників 
батьківських асоціацій з різних країн ЄС, метою якої 
є формування загальноєвропейської політики у сфері 
раннього втручання шляхом міжнародної співпраці). 
Розвитку раннього втручання сприяли такі автори, як 
M. Guralnick, Robin McWilliam, J. Shonkoff, S. Meisels, 
C. Zeanah, P. Pagliano, M. Seligman, P. Beckman та 
багато інших науковців. Доказаною є економічна ефек
тивність такого типу послуг: кожен 1$, вкладений у 
надавання послуги раннього втручання, економить 
приблизно 7$, які були б витрачені на різні види 
допомоги в майбутньому для сім’ї, яка послуг з таким 
підходом не отримувала. 

Якщо описувати ситуацію з розвитком раннього 
втручання в Україні, то можна зауважити, що вкладено 
багато зусиль різними фахівцями по впровадженню 
таких неординарних для нас підходів у свої структу
ри (наприклад, Благодійний фонд “Інститут раннього 
втручання” м. Харків, Навчальнореабілітаційний 
центр “Джерело” м. Львів, Інститут ім. Я. Корчака, 
м. Одеса, та багато інших організацій). Проте це є 
впровадження ще на досить локальному рівні (хоча 
вже зроблено перші спроби по розвитку Української 
ме режі раннього втручання), і переведення цієї діяль
ності на системний державний рівень вимагає визнан
ня раннього втручання, як специфічної сучасної моделі 
послуг. Спробуємо усвідомити та назвати труднощі, 
розв’язок яких полегшив би цей шлях.
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• Розробка та прийняття на офіційному рівні 
стандарту послуги «раннє втручання», який 
би пояснював, власне, що це таке: мету, прин
ципи, структуру, етапи, наслідки тощо. Вже 
зараз існують: проект Державного стандарту 
надання послуг раннього втручання для дітей 
від 0 до 3(5) років з порушеннями розвитку та 
сімей, що їх виховують, розроблений у 2004 
році групою експертів для Міністерства праці 
та соціальної політики за підтримки Україн
ського фонду соціальних інвестицій. Існування 
офіційного стандарту дозволило б зберегти зміст 
цієї послуги при пошуках шляхів впровадження 
раннього втручання в існуючу систему допо
моги: як використати вже існуючі ресурси (по
ліклініки, будинки дитини, реабілітаційні центри 
тощо), як регламентувати спосіб надання таких 
по слуг в межах програм центрів (так, як Head 
Start у Сполучених Штатах), в межах про
грам домашнього візитування (так, як Portage 
у Британії), чи шляхом змішаних програм (на
приклад, як Lifestart в Австралії); як би могло 
проводитися фінансування і т.д.

• Освіта фахівців та формування команд ран
нього втручання. Для надавання дійсно якіс них 
послуг неможливо обійтися без кваліфікованих 
фахівців, які могли б реально застосовувати, а 
не лише декларувати перелічені вище прин
ципи (холістичності, командності, міждисциплі
нарності, функціональності, нормалізації тощо) 
раннього втручання. Фахівці раннього втручання 
потребують як суто вузькоспеціалізованих знань, 
так і навичок командної роботи, що є досить 
інноваційним для України. 

• Дуже актуальним є переклад та впровадження 
в нашу систему охорони здоров’я та соціальну 
сферу МКФ та МКФДП. Використання цього 
сучасного інструменту дозволяє структурувати 
роботу міждисциплінарної команди і автоматич
но виводить її на рівень цілісного бачення 
дитини і сім’ї, полегшує спілкування як фахів
ців всередині команди, так і різних команд в 
різних структурах.

• Менш видимою, але не менш болючою при 
намаганнях надати якісні послуги раннього 
втручання є проблема невизначеності загалом 
у нашій системі охорони здоров’я місця фізич
ного терапевта. Як ми знаємо, у червні 2011 
року на 17 загальних зборах Світової Конфе
де рації фізичної терапії (WCPT), які відбулися 
в Амстердамі (Голландія), Українська Асоціа ція 
фізичної терапії була прийнята в це світо ве 
фахове співтовариство. Але внаслідок нашої 
застарілої нормативноправової бази працевла
штування фізичних терапевтів часто обмежу

ється посадами «медична сестра (інструктор) 
з лікувальної фізкультури», «медична сестра з 
масажу». Зрозуміло, що така заміна сучасного 
по няття фізичної терапії (мета якої – розвиток, 
відновлення, компенсація та підтримка рухових 
функцій) на масаж, ЛФК і традиційну фізіо
терапію дуже звужує широкі можливості реа
лізації функціонального підходу такими фахів
цями. Адже згідно сучасних поглядів на 
про це си нейропластичності, найшвидший шлях 
до здобуття нових навичок – це не пасивна сти
му ляція, а активний змотивований тренінг цієї 
навички в структурованому середовищі. Окрім 
того, таке вузьке бачення призначення фізич ної 
терапії не дозволяє вповні усвідомити ефек
тивність грамотного використання адаптаційного 
обладнання. Так, якщо фахово підібрати якісне 
обладнання (адаптоване сидіння, вертикалізатор) 
дитині з важкою змішаною гіперкінетичноспас
тичною формою ДЦП, то можна отримати на
ступні позитивні ефекти: надається відчуття 
комфортності для дитини, бо сидіння чи стояння 
у правильному положенні (завдяки можливостям 
якісного обладнання) є кращим, аніж лежання 
чи сидіння на руках батьків у «викрученому» 
стані; таке природне для людини вертикальне 
положення різко підвищує функціональні мож
ливості дитини при таких видах діяльності, 
як приймання їжі, ігри, навчання, спілкування 
тощо; утримування правильного положення є 
профілактикою формування контрактур чи дис
локаційних проблем у суглобах; зрештою, звіль
няються спина і втомлені руки матері…

• Інша трудність: якісне адаптаційне обладнан
ня (особливо для важконеповносправних дітей) 
в Україні не виробляється; фізичні терапевти 
змушені використовувати або присланий із за
кордону секондхенд, або радити батькам купу
вати нове, досить коштовне, закордонне облад
нання.

Загалом, виділення перерахованих труднощів на 
шляху розвитку системних якісних послуг раннього 
втручання в Україні викликає, мабуть, більше запи
тань, аніж відповідей. І лише системне обговорення із 
залученням не лише фахівців та представників влади, 
але і батьків (як отримувачів послуг для своїх дітей) 
зможе відповісти на запитання: чи зможемо ми їздити 
на вже придуманому у світі велосипеді і – чи буде 
в Україні надаватися послуга «Раннє Втручання»?
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Тези доповіді, представленої Олександрою Каландяк, 
секретарем Української Асоціації фізичної терапії, 
на 16-му міжнародному конгресі Світової Конфедерації 
фізичної терапії в Амстердамі в червні 2011 року

Категорія презентації: доповіді спе ці аль ної за
ці кавленості, включаючи про фе сій ні ресур сні ма
теріали.

Першочергова тема: Професійне лідерство та 
розвиток.

Друга тема: Якість та стандарти.
Ключові слова: Професійні правила.

Доповідь Олександри Каландяк на 16 Конгресі фізичної терапії (21 червня 2011р.)
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Тема: Народження та еволюція 
фізичної терапії в Україні

Автори: Каландяк О., КунанецьСварник С.
Установи: Дитячий реабілітаційний центр 

«Дже рело», Львів, Україна, Українська Асоціа ція 
фізичної терапії, Львів, Україна, Приватний во лон
терконсультант, Львів, Україна.

Текст.

Мета: На початку 1990х з розпадом Радян
ського Союзу у людей були великі потреби, та люди 
з інвалідністю проявили ініціативу у ство ренні необ
хідних послуг та лобіюванні Уряду у відстоюванні 
своїх прав як громадян. 

Важливість: Як результат спільного лобіюван
ня людей із травмою хребта та спинного мозку та 
батьків дітей з неповносправністю профе сія «фізична 
реабілітація (терапія)» з’я вилась в Україні. 

Опис: У 1995 році за ініціативи зацікавлених 
громадян Львівський Державний Університет фізичної 
культури встановив контакт з декількома Канадськими 
Університетами: Університетом Квін, МакМастер та 
Університетом Манітоба. У співпраці вони розробили 
навчальний план «фізичної терапії» для Університету. 
Цей навчальний план включав обов’язкові години 
клінічної практики та необхідний теоретичний курс. 
Пізніше декілька українських терапевтів отримали 
ступінь бакалавра в Канаді. Львівський Державний 
Університет фізичної культури включив випускників 
з цієї групи до свого штату. До цього часу п’ять 
інших Українських навчальних закладів отримали нав
чальний план «фізичної терапії» та розробили свої 
власні програми. Українська Асоціація фізичної тера
пії (УАФТ) була заснована у 2007. З 2008 року, за 
підтримки Голландського Уряду, УАФТ та Королівське 
Голландське Товариство фізичної терапії (КГТФТ) 
працюють разом, зміцнюючи професійну організацію 
в Україні.

Оцінка: Хоча Український Уряд запровадив офі
ційну програму для фізичних терапевтів, він все ще 
не визнає фізичну терапію як офіційну професію та 
не включає фізичних терапевтів до штатного розпису 
державних установ. Незважаючи на це, фізичні тера
певти на даний час працюють в неурядових громад
ських організаціях (НГО), реабілітаційних центрах, 
лікарнях та приватних установах. Активно сприяючи 
розвитку професії, члени УАФТ прикладають зусилля, 
покращуючи освітні стандарти, науково доказову 
прак тичну діяльність та наукові дослідження. Сьо
год ні УАФТ, як член Національної Асамблеї інва
лідів України, лобіює Український Уряд з метою 
покращення реабілітаційних послуг, так як законо
давство та нормативні документи все ще залишаються 

невідповідними. В 2009 році УАФТ отримала попе
реднє членство у Світовій Конфедерації фізичної те
ра пії. Це сприяє налагодженню діалогу з Урядом та 
підсилює лобіювання для офіційного визнання на 
державному рівні.

Висновки: Фізична терапія в Україні була запо
чаткована з ініціативи громадянського суспільства у 
від повідь на потреби людей. Впродовж років фізич ні 
терапевти спромоглись створити національну орга
нізацію, члени якої забезпечують якісні послуги та 
борються за високі освітні та практичні стандарти. 
Поступово фізична терапія як професія визнається 
національними та міжнародними органами. 

Застосування: Процес розвитку фізичної терапії 
в Україні може надихнути терапевтів з інших країн, 
які зустрічаються із подібними проблемами. Терапевти, 
які об’єднуються, розвиваючи та покращуючи якість 
професійних стандартів, можуть просувати свою про
фесію. У цьому процесі близька співпраця з іншими 
міжнародними та національними організаціями та ін
тен сивне політичне лобіювання є необхідними складо
вими. 

Ключові слова: 1. Освіта.
   2. Професійні стандарти.
   3. Якісні послуги.
Фінансова підтримка: Проекти CIDA (1995

1998 та 19992003), фінансовані Міністерством закор
донних справ Канади, Канадським фондом “Діти 
Чор нобиля», Проект MATRA, фінансований Міністер
ством закордонних справ Нідердандів, Фонд Socires, 
Нідерланди. 

На наступний день після презентації учасники 
конгресу, які відвідували інші секції змогли дізнатись 
з інформаційного бюлетеня, присвяченого новинам 
конгресу, про розвиток фізичної терапії в Україні

Із матеріалів інформаційного бюлетеня 
(переклад).

Фізична терапія розвивається з громадянського 
руху в Україні

Сьогодні делегати почули, що фізична терапія в 
Україні зародилася як рух громадянського суспільства 
у відповідь на потреби людей. 

Вона була започаткована у 1990х, коли особи з 
травмою спинного мозку і батьки неповносправних ді
тей лобіювали уряд, прагнучи відстоювати свої права.

Українська Асоціація фахівців фізичної терапії 
була створена у 2007 році, а цього року була прийнята 
до Світової Конфедерації фізичної терапії. У своїй 
презентації Олександра Каландяк описала, яким чином 
підтримка Королівського Голландського Товариства 
фізичної терапії та СКФТ з самого початку сприяла 
розвитку Асоціації.

Повна версія інформаційного бюлетеня: http://
www.wcpt.org/congress/news


