
Картування доступних реабілітаційних послуг

«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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Одним із завдань проекту «Покращення реабілітаційних послуг в си-
стемах охорони здоров’я» є розширення доступу до реабілітаційних 
послуг, включаючи послуги із забезпечення асистивними технологіями 
для осіб, які їх потребують, та тих, хто зазнав впливу конфлікту. Для ре-
алізації цього завдання UCP Wheels for Humanity спільно з Українською 
Асоціацією фізичної терапії здійснили картування доступних реабілі-
таційних послуг та послуг із забезпечення асистивними технологіями 
у Київській / Львівській / Запорізькій області та місті Києві.

Мета картування — поширення інформації серед населення про до-
ступні реабілітаційні послуги та послуги із забезпечення асистивними 
технологіями у визначених регіонах. 

Відомо, що реабілітаційні послуги можуть запобігти та / або мінімізу-
вати обмеження функціонування особи, пов‘язані з травмами, нещас-
ними випадками, хронічними станами, старінням, за умови, що вони 
були надані особі. Для легкого та зручного пошуку установи / закладу, 
який надає реабілітаційні послуги, було створено карту доступних ре-
абілітаційних послуг. На цій карті можна знайти контактну інформацію 
про заклади, які надають реабілітаційні послуги:

• при порушенні діяльності опорно-рухового апарату;

• при порушенні діяльності нервової системи;

• при порушенні діяльності дихальної системи;

• при порушенні діяльності серцево-судинної системи;

• у геріатрії;

• у педіатрії

Асистивні технології є невід’ємним компонентом реабілітації та можуть 
суттєво покращити незалежність та функціональність особи. Асистивні 
технології передбачають застосування організованих знань та навичок, 
пов‘язаних із асистивними засобами, включаючи системи та послуги їх-
нього забезпечення. Асистивний засіб — будь-який зовнішній продукт 
(включаючи пристрої, обладнання, інструменти або програмне забез-
печення), спеціально виготовлений або загальнодоступний, основним 
призначенням якого є підтримка або вдосконалення функціонування 
та незалежності особи та покращення її добробуту.

На карті доступних реабілітаційних послуг, також, можна знайти кон-
тактну інформацію про установи / заклади, які надають послуги із за-
безпечення асистивними засобами, які покращують індивідуальну мо-
більність особи:

• тростини / палиці;

• милиці пахвові / ліктьові;

• протипролежневі подушки;
• триколісні велосипеди / трицикли;
• ходунки;
• рама для ходи;
• ролатори;
• крісла колісні. 

У зв’язку з тим, що в Україні розпочався перехід на новий механізм 
оплати послуг за принципом «гроші ходять за людиною»,  на карті до-
ступних реабілітаційних послуг можна знайти установи / організації / 
заклади, які надають реабілітаційні послуги та / чи послуги із забезпе-
чення асистивними технологіями в інших регіонах України:

• Реабілітаційні установи, заклади охорони здоров’я, які здійсню-
ють заходи із реабілітації дітей з інвалідністю;

• Підприємства, які виготовляють, постачають і ремонтують тех-
нічні засоби реабілітації;

• Заклади, які уклали договори з Національною службою здоров’я 
України, щодо забезпечення населення реабілітаційними послу-
гами на основі трьох пакетів медичних гарантій.

Також, проводиться серія «Тренінгів зі скерування до реабілітаційних 
послуг». Ці тренінги відбуваються, як онлайн так і персонально. Під 
час них, відбувається навчання користуванню картою доступних реа-
білітаційних послуг. До участі запрошуються представники неурядо-
вих організацій осіб з інвалідністю, організації захисту прав пацієнтів; 
організації, які здійснюють підбір та забезпечення допоміжними засо-
бами реабілітації, установи та організації — надавачі реабілітаційних 
послуг / послуг із забезпечення асистивними технологіями, медичні 
працівники та інші зацікавлені особи. 

Очікується, що створена карта доступних реабілітаційних послуг у по-
єднанні з тренінгами по скеруванню до реабілітаційних послуг змо-
жуть допомогти особам, які потребують реабілітаційних послуг та / 
або послуг із забезпечення асистивними технологіями або особам, які 
потребуватимуть таких послуг у майбутньому, з пошуком відповідної 
установи.

Детальніше ознайомитися з картою доступних реабілітаційних послуг 
можна на веб-сайті Української Асоціації фізичної терапії, перейшов-
ши за посиланням: https://physrehab.org.ua/uk/about-uk/programs-uk/
project-srshs/rt-at-map/

Більше інформації про «Тренінги зі скерування до реабілітаційних 
 послуг» можна знайти на Facebook сторінці проекту.

https://physrehab.org.ua/uk/about-uk/programs-uk/project-srshs/rt-at-map/
https://physrehab.org.ua/uk/about-uk/programs-uk/project-srshs/rt-at-map/
https://www.facebook.com/Team-Ukraine-1647112528882554

