
Проєкт зі зміцнення системи реабілітації та  розширення доступу 
до асистивних технологій в Європейському  регіоні ВООЗ
Європейський регіон ВООЗ включає 53 країни, в яких проживає більше ніж 900 
мільйонів людей. Відповідно звіту ВООЗ про інвалідність, близько 15% насе-
лення світу має інвалідність. у Європейському регіоні ВООЗ ця цифра сягає 
135 мільйонів людей. З шести регіонів ВООЗ, Європейський регіон найбільше 
страждає від неінфекційних захворювань і їх зростання вражає. Хронічні ста-
ни є причиною високої частки передчасної смертності, але вони також спри-
чиняють значну втрату працездатності.
Реабілітація та асистивні технології (АТ) відіграють вирішальну роль у запобі-
ганні та мінімізації обмежень функціонування, пов‘язаних з травмами, хроніч-
ними станами та старінням. Завданням оптимізації функціонування, реабіліта-
ції та АТ є допомога особам у  різних станах здоров’я залишатися максимально 
незалежними, брати участь у навчанні, бути економічно продуктивними та ви-
конувати важливі життєві ролі.

З метою поліпшення доступу до якісної реабілітації та АТ, ВООЗ розпочинає 
наступні  ініціативи у світовому масштабі — Реабілітація 2030: Заклик до дій1 
та Глобальне Співробітництво з асистивних технологій (Global Cooperation on 
Assistive Technology — GATE)2:

• Реабілітація 2030: надає стратегічне керівництво з координації дій та встанов-
ленню спільних зобов’язань щодо підвищення рівня реабілітації як стратегії 
поліпшення здоров’я, що стосується всього населення, протягом усього життя 
та на різних рівнях надання допомоги.

• GATE: забезпечує заходи на рівні країни, коли кожен, хто цього потребує, 
має доступ до якісних, доступних асистивних технологій, щоб вести здорове, 
продуктивне та гідне життя. Недавнє помітне досягнення — це прийняття ре-
золюції держав-членів щодо асистивних технологій на 71-ій Всесвітній асам-
блеї охорони здоров’я.

«Це видання стало можливим завдяки щедрій підтримці американського наро-
ду за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку через Partnerships Plus 
у рамках угоди про співпрацю № 7200AA18CA00032, що фінансується від 28 верес-
ня 2018 року, і реалізується JSI Research & Training Institute за угодою № PP-EI-001 
з UCP Wheels for Humanity. Зміст є відповідальністю Української Асоціації фізичної 
терапії і не обов’язково відображає точку зору USAID чи уряду США».
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Складові блоки системи охорони здоров’я ВООЗ є важливою основою для розуміння систем охорони здоров‘я та зусиль для їх зміцнення

Шість складових блоків 
 системи охорони здоров’я Реабілітаційний компонент

Лідерство та управління
• Закони, політики, плани та стратегії, які стосуються реабілітації 
• Структура управління, регуляторні механізми та процеси підзвітності, які стосуються реабілітації 
• Процеси планування співпраці та координації у сфері реабілітації

Фінансування • Витрати охорони здоров’я на реабілітацію
• Структура фінансування та оплати реабілітаційних послуг у сфері охорони здоров’я

Кадрові ресурси в охороні 
здоров’я

Кадрові ресурси, які можуть забезпечити реабілітаційні втручання, включаючи реабілітаційну медицину, персонал, який 
 надає реабілітаційну терапію та реабілітаційний медсестринський догляд

Забезпечення послуг Послуги у сфері охорони здоров’я, які забезпечують реабілітаційні втручання у спеціалізованих лікарнях, 
 центрах та  відділеннях, у лікарнях вторинної та третинної ланки, у закладах первинної ланки та в громаді

Медикаменти та асистивні 
технології Медикаменти та асистивні технології, які зазвичай використовуються людьми під час реабілітації, особливо асистивні засоби

Інформаційні системи 
в  охороні здоров’я

• Дані, що мають відношення до реабілітації в інформаційних системах охорони здоров’я, такі як дані про функціонування на-
селення, доступність реабілітаційних послуг та їх використання та дані про результати реабілітаційних втручань. 

• Дослідження, які стосуються реабілітаційних політик та програм

Мета проєкту: зміцнення системи реабілітації та розширення доступу до 
асистивних технологій в Європейському регіоні ВООЗ, з фокусом на Україні, Грузії 
та Таджикістані. Активна стадія проєкту запланована на 2020 рік з проведення 
ґрунтовного дослідження стану реабілітації в Україні, проте її початок відтермі-
новано  на друге півріччя, у зв’язку з пандемією COVID-19. 
Задачі :
1. Підвищувати стандарти надання реабілітаційних послуг та стандарти надан-
ня асистивних технологій;
2. Надавати технічну допомогу в розробці/удосконаленні переліку асистивних 
технологій (технічних та інших засобів реабілітації);
3. Посилювати координацію та розвивати обмін досвідом між країнами;

Очікувані результати проєкту:
У сфері реабілітації:
1. Проведення оцінки ситуації у наданні реабілітаціних послуг, надання технічної 
допомоги у створенні стратегічної політики  та рамки моніторингу її виконання;

2. Сприяти координації зусиль національних партнерів, залучених у формуван-
ня та імплементацію політик, а також освіти та надання реабілітаційних послуг;
3. Консультувати на впроваджувати передовий досвід та інструменти ВООЗ від-
повідно до потреб та національного контексту;
У сфері асистивних технологій:
1. Провести оцінку потреб в сфері асистивних технологій,;
3. Надавати рекомендації в сфері оптимізації переліку технічних та інших за-
собів реабілітації;
4. Сприяти координації зусиль в розробці та удосконаленні політик реабілітації 
та асистивних технологій;
5. Надавати консультації щодо стандартів підбору асистивних засобів, допома-
гати розбудовувати партнерства з  міжнародиними партнерами та професійни-
ми асоціаціями напр. Міжнародне товариство з протезування та ортопедії (ISPO), 
Світова Конфедерація фізичної терапії (WCPT) та інші.

Контактна особа Бюро ВООЗ в Україні: Анастасія Брильова, Фахівець з надання 
послуг охорони здоров’я, email brylovaa@who.int

1 https://www.who.int/rehabilitation/rehab-2030/en/
2 https://www.who.int/disabilities/technology/gate/en/


