
Реабілітація 2030

«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».

Інформаційна листівка — 
актуальне про реабілітацію в Україні

В И П У С К 5 
Л И П Е Н Ь 
2020

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає реабілітацію 
як «комплекс втручань, розроблених для оптимізації функціонування 
та зниження інвалідності в осіб із станами здоров’я у взаємодії з їх-
нім середовищем. До стану здоров’я відносяться хвороби (гострі або 
хронічні), порушення або травми. Стан здоров’я може включати й інші 
обставини такі як вагітність, старіння, стрес, генетична аномалія, або 
генетична схильність. 
Систему охорони здоров’я ВООЗ визначає як, усю діяльність, першо-
черговою метою якої є сприяння, відновлення і підтримка здоров’я 
та людей, а також установи і ресурси, які організовані разом згідно 
встановленої політики для покращення здоров’я населення, яке вони 
обслуговують. 
Застосування визначення ВООЗ системи охорони здоров’я з фокусом 
на «всю діяльність, першочерговою метою якої є сприяння, віднов-
лення і підтримка здоров’я» означає, що будь-яка інституція, яка заді-
яна у забезпеченні здоров’я може бути сюди включена. До них можуть 
належати  інституції підпорядковані міністерству соціальної політики, 
оборони, а також прибуткові та не прибуткові сектори.   
Використання цих двох термінів для визначення сфери ситуаційної 
оцінки STARS (систематична ситуаційна оцінка реабілітації) відповідає 

програмі Реабілітація 2030, яка свідомо прагне розширити розумін-
ня реабілітації та підкреслити її внесок у ширший спектр результатів 
для здоров‘я. Проведення ВООЗ ґрунтовного дослідження стану реабі-
літації в Україні заплановано на 2020 рік, проте його початок відтермі-
новано на друге півріччя, у зв’язку з пандемією COVID-19.
У різних країнах існують значні відмінності у конфігурації надання ре-
абілітаційних послуг. Рамка, запропонована ВООЗ підкреслює поши-
рені типи реабілітації та пропонує оптимальний набір реабілітаційних 
послуг в країні. Інтеграція реабілітаційних послуг відображена схема-
тично у піраміді, яку використовують для ілюстрації організації тре-
тинної, вторинної та первинної ланки системи охорони здоров’я. Ця 
рамка включає різні типи реабілітації та установи, в яких вона нада-
ється (див. рисунок 1).
Для кожного типу реабілітації визначені: характеристики, ключові 
групи споживачів та інституції. 

Джерело: 
1. Реабілітація в системах охорони здоров’я. Керівництво до дії (ВООЗ)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325607/9789241515986-eng.pdf?ua=1

  СПЕЦІАЛІЗОВАНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ВИСОКОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ
переважно надається на третинному рівні для людей із комплексними потребами 
в реабілітації в гострій та під-гострій фазі надання допомоги. Найчастіше 
надається в установах тривалого перебування таких як лікарні, центри та 
відділення де надається реабілітація.

РЕАБІЛІТАЦІЯ, ІНТЕГРОВАНА У МЕДИЧНІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ НА 
ТРЕТИННОМУ ТА ВТОРИННОМУ РІВНЯХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
для людей із менш комплексними потребами в реабілітації та часто надається  
протягом короткого періоду в гострій та під-гострій фазі надання допомоги. 
Переважно надається на третинному та вторинному рівнях надання допомоги.

РЕАБІЛІТАЦІЯ, ІНТЕГРОВАНА У ПЕРВИННУ ЛАНКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
надається на первинній ланці, що включає послуги та професіоналів, які є 
першим контактом у системі охорони здоров’я. Переважно надається у 
центрах первинної ланки охорони здоров’я, практикуючими фахівцями та 
може включати установи в громаді.

РЕАБІЛІТАЦІЯ В ГРОМАДІ
переважно це вторинна допомога, яка надається в установах громади 
під час під-гострої та довготривалої фаз надання допомоги. Зазвичай 
через різноманітні програми, які передбачають надання допомоги 
вдома, у школах, на робочих місцях та інших установах у громаді.

НЕФОРМАЛЬНА ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЗА САМОСКЕРУВАННЯМ, 
ця форма допомоги, а не реабілітаційна послуга, надається за 
відсутності реабілітаційного персоналу, або персоналу в охороні 
здоров’я. Зазвичай надається вдома, у школах, паркових зонах, 
клубах здоров’я, або курортах, центрах в громаді або установах 
тривалого догляду.

Рисунок 1. Реабілітація 
в охороні здоров’я


