
Новий проєкт USAID в Україні спрямований на зміцнення 
фізичної реабілітації у системах 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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Ми раді повідомити, що неурядова організація UCP Wheels for 
Humanity, разом із широким консорціумом партнерів, отри-
мала фінансову підтримку від Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) Фонду жертв війни Ліхі (Leahy War Victims 
Fund, LWVF) для роботи над новою міжнародною програмою. 
Програма спрямована на забезпечення зростаючої світової 
потреби у фізичній реабілітації, включаючи асистивні техно-
логії і послуги. Починаючи з 1989 року, USAID забезпечує зро-
стаючі потреби у фізичній реабілітації та асистивних техноло-
гіях в усьому світі, більше ніж у 50 країнах через асигнування 
Конгресу на LWVF у розмірі 300 мільйонів доларів США. 

Навчання, Дії та Розбудова Реабілітації в системі охорони 
здоров’я (Learning, Acting and Building for Rehabilitation in 
Health Systems), або ReLAB-HS, працюватиме над зміцнен-
ням процесу розвитку послуг фізичної реабілітації, що нада-
ється протягом усього життя у громадах, де вони найбільше 
потрібні. Також ReLAB-HS працюватиме для удосконалення 
управління системою охорони здоров‘я та використання тех-
нологій і цифрових ресурсів для покращення фізичної реа-
білітації в усьому світі.

Потреба у доступних реабілітаційних послугах, включаючи 
асистивні технології, є нагальною та зростає. У найближчі 
30 років, частка населення віком старше 60 років подво-
їться, більшість з них будуть жити із хронічними захворю-
ваннями. Приблизно 150 мільйонів дітей і підлітків набува-
ють інвалідності, а травми для людей різного віку стають 
усе частішими внаслідок конфліктів, швидкої урбанізації та 
автомобілізації. Ці великі незабезпечені потреби у реабілі-
тації переважно стосуються найбідніших і найуразливіших 
верств населення у тих країнах, які мають низький та серед-
ній рівень доходу та країнах, що зазнають конфліктів.

Ця п’ятирічна програма, розпочата в листопаді 2020 року, 
дозволить в Україні та у ряді країн, із низьким та середнім 
рівнем доходу, які мають різний рівень потреб у фізич-
ній реабілітації та інфраструктури трансформувати систе-
ми охорони здоров’я. ReLAB-HS представляє можливість 
реально забезпечити покращення якості життя, функці-
онування та самостійності людей шляхом застосування 
простих заходів на рівні первинної медичної допомоги та 
використання технологій для розвитку фізичної реабілі-
тації у громаді.

ReLAB-HS зосередиться на розбудові місцевого та міжна-
родного управління; розробці місцевих, зорієнтованих на 
попит підходів та інновацій; а також на роботі переважно 
у громаді та удома, впроваджуючи реальні, актуальні реа-
білітаційні рішення та політики.

Проект ReLAB-HS очолює Міжнародна дослідницька група 
по вивченню травматизму Джонса Хопкінса (Johns Hopkins 
International Injury Research Unit) у Блумбергський Школі 
громадського здоров’я імені Джонса Хопкінса, США (Johns 
Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA), та реалізо-
вується за участі Інституту глобального здоров’я, Австралія 
(Nossal Institute for Global Health, Australia). Інші глобальні 
партнери — Humanity and Inclusion, Miracle Feet, Physiopedia 
та UCP Wheels for Humanity.

Ми з нетерпінням очікуємо спільної роботи над цією програ-
мою, спрямованою на підтримку розвитку послуг з реабілі-
тації, що зможуть покращуватись у відповідь на зростаючі 
глобальні виклики.


