
Реабілітація 2030 — фази реалізації та індикатори результатів

«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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Реабілітація є ключовою послугою у сфері охорони здоров’я для лю-
дей із різними станами здоров’я і надається протягом життя та під 
час усіх фаз надання допомоги (гострої, підгострої та довготривалої). 
Реабілітація впливає на стан здоров’я і на життя людини, зосереджу-
ючись головним чином на покращенні функціонування та зниження 
рівня інвалідності. Реабілітація орієнтована на функціонування особи-
стості, а не хворобу. Це здійснюється шляхом навчання та розширення 
можливостей людини впливати на свій стан здоров’я, адаптуватись до 

ситуації та залишатись незалежною і активною наскільки це можливо.  
Таким чином реабілітація забезпечує більшу участь в освіті, працевлаш-
туванні та житті громади, що має далекосяжний позитивний вплив на 
здоров’я, соціальне та економічне життя людини.

Програма ВООЗ «Реабілітація 2030» має на меті зміцнити реабілітаці-
йні послуги в країнах із низьким та середнім достатком та описує чо-
тири ключові фази цього процесу.

Початок та завершення усіх чотирьох фаз займає приблизно 12 місяців, 
четверта фаза — виконання/реалізація стратегічного плану — є про-
цесом тривалим. Імплементація програми «Реабілітація 2030» повинна 
здійснюватися урядом країни у співпраці із ВООЗ. Процес стратегічного 
планування визначає бачення та напрямок розвитку реабілітації в кра-
їні. Стратегічне планування базується на основі отриманих результатів 
оцінки ситуації, визначає пріоритети та дії, необхідні для розвитку ре-
абілітації, та визначає шляхи їх досягнення.

Важливим для України є той факт, що з 31 серпня по 11 вересня 2020 р. 
МОЗ України у співпраці з ВООЗ, буде проводити першу фазу програми 
«Реабілітація 2030» – Систематична ситуаційна оцінка реабілітації (STARS).

Для успішної реалізації розробленого стратегічного плану дуже важ-
ливим компонентом є моніторинг та оцінка. Моніторинг, оцінка та 

перегляд дозволяють відстежувати прогрес і мають важливе значен-
ня для прийняття зваженого рішення та підзвітності. FRAME включає 
керівництво щодо створення структури моніторингу і процесів оцінки 
та перегляду стратегічного плану.

FRAME також включає набір індикаторів в реабілітації (RIM), які 
складаються із шести основних та тридцяти чотирьох розширених 
індикаторів, які забезпечують поточне вимірювання стану реабілі-
тації в країні. 

«Ланцюг результатів реабілітації» (див. Рисунок 2) відіграв ключову 
роль у розробці цих індикаторів. Ланцюг результатів широко вико-
ристовується в моніторингу та оцінці, показує взаємозв‘язок між ді-
ями та результатами і класифікує те, що вимірюється як ресурси та 
процеси, результати, наслідки та вплив.

Джерела:

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 
2. Набір індикаторів в реабілітації (RIM) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330955/9789241516006-eng.pdf?ua=1
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