
Що відбулося для покращення реабілітаційних послуг 
в Україні протягом 2020 року?

«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
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• В Україні проведено ситуаційний аналіз сектору асистивних техно-
логій (АТ) під керівництвом експерта ВООЗ Андреа Пупулін у співп-
раці з Міністерством соціальної політики України. Триває прове-
дення швидкого опитування застосування АТ в домашніх умовах, 
яке збирає дані про потребу в АТ по всій Україні. На початку 2021 
заплановано офіційне оприлюднення звіту. 

• UCP Wheels for Humanity спільно з Українською Асоціацією фізич-
ної терапії (УАФТ) зробили картування доступних реабілітаційних 
послуг. На карті можна знайти інформацію про установи чи заклади, 
які надають реабілітаційні послуги та/або послуги із забезпечен-
ня асистивними засобами. Триває щоквартальне оновлення карти.

• Розпочато інформаційно-просвітницьку кампанію «Право на реабі-
літацію», що реалізується Національною асамблеєю людей з інва-
лідністю в Україні. Протягом 2020 року було випущено 11 бюлетенів 
«Право на реабілітацію». 

•  УАФТ випущено 10 інформаційних листівок «Актуальне про реабі-
літацію в Україні».

• Реалізуючи госпітальне планування, проєктом USAID «Підтримка 
реформи охорони здоров’я» розроблено методологію моделю-
вання госпітальних округів. В 2020 році пілотування проводилося 
в Житомирській області і наразі триває розробка планів розвитку 
госпітальних округів в усіх регіонах України. Розвиток реабілітаці-
йних послуг в стаціонарних умовах є частиною проєкту.

• У структурі МОЗ створено та функціонує Директорат якості життя, 
який опікуватиметься і питаннями реабілітації. Його створення було 
високо оцінене міжнародними експертами ВООЗ.

•  УАФТ у співпраці з міжнародним консультантом  розробили один 
з ключових регулятивних документів «Сфера професійної діяльно-
сті фізичного терапевта в Україні». 

• На початку вересня 2020 р. МОЗ у співпраці з ВООЗ провели першу 
фазу програми «Реабілітація 2030» — Систематична ситуаційна оцін-
ка реабілітації (STARS). Оцінка проводилася за єдиною для ВООЗ ме-
тодологією аналізу під керівництвом експертки ВООЗ Сьюзан Айтел 
за участі представників усіх зацікавлених сторін. На початку 2021 
заплановано офіційне оприлюднення звіту.

• У 2020 році викладачами кафедр фізичної терапії та ерготерапії 
і клінічними супервізорами реабілітаційних відділень лікарень роз-
почато роботу над розробкою «Програми клінічної практики з ней-
рореабілітації студенів-магістрів фізичної терапії». Ця програма до-
поможе уніфікувати оцінку компетенцій випускників магістерських 
програм, що навчаються за спеціальністю фізична терапія.

• У рамках програми Еразмус+ який був підтриманий ЄС в Україні, ре-
алізується міжнародний проєкт «Інноваційна реабілітаційна освіта - 
впровадження нових магістерських програм в Україні (REHAB)» для 
створення нової освітньої програми підготовки фізичних терапевтів, 
яка б відповідала стандартам вищої освіти Європейського союзу.

• У рамках другого етапу медичної реформи з квітня 2020 р. до га-
рантованого пакету медичних послуг включено три пакети медичної 
реабілітації. Протягом року Національна служба здоров’я України 
уклала 250 договорів з 248 установами на надання послуг з медич-
ної реабілітації. Завершується робота над оновленням трьох паке-
тів медичної реабілітації, за вимогами яких заклади будуть працю-
вати у 2021 році.

• 3 грудня 2020р. Верховною Радою України в цілому був прийнятий 
Законопроєкт «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я». Після 
набуття чинності цього документу реабілітація в Україні буде ре-
гулюватися двома Законами: «Про реабілітацію осіб з інвалідністю 
в Україні» та «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я».

• У 2020 році ВООЗ підготувала чергове оновлення до об’єднаної вер-
сії МКФ. Зараз триває завершальна стадія процедури офіційного 
перекладу та підготовки до затвердження в Україні оновленої вер-
сії Міжнародної класифікація функціонування, обмеження функцій 
(в тому числі інвалідності) та здоров’я.

• За підтримки USAID розпочато проєкт «Навчання, дії та розбудова 
реабілітації в системах охорони здоров’я», який сприятиме розвитку 
послуг з фізичної реабілітації протягом усього життя людини в гро-
мадах, де вони найбільше потрібні. Більше інформації про новий 
проєкт читайте у наступній листівці .
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