
Професійна мережа реабілітації в Україні: створення 
платформи фахівців

«Це видання стало можливим завдяки щедрій підтримці американського народу за 
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку через Partnerships Plus у рамках 
угоди про співпрацю №7200AA18CA00032, що фінансується від 28 вересня 2018 року, 
і реалізується JSI Research & Training Institute, Inc та Momentum Wheels for Humanity 
(formerly 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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Передумови
Згідно Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я»  до 
фахівців з реабілітації належать: лікарі фізичної та реабілітаційної меди-
цини (ФРМ), фізичні терапевти (ФT), ерготерапевти (ЕТ), терапевти мови 
і мовлення (ТММ), протезисти-ортезисти, психологи, психотерапевти, се-
стри медичні з реабілітації та асистенти фізичних терапевтів та ерготера-
певтів. Незважаючи на зацікавленість, потребу, деякі навчальні ініціативи, 
професії терапевт мови та мовлення (ТММ) та протезисти-ортезисти (ПO), 
психологи, психотерапевти ще не внесені у перелік посад у сфері охоро-
ни здоров’я. В Україні існує безліч професійних спільнот, що покривають 
інтереси різних фахівців  реабілітації. Деякі з них є більш розвиненими, 
ніж інші, і кожна має власні критерії членства, міжнародні відносини та 
пріоритети. Крім того, Міністерством охорони здоров‘я та Урядом України 
створюються різноманітні офіційні та консультативні або робочі групи для 
залучення фахівців до експертних дискусій для розробки документів, по-
літик, законів чи нормативно-правових актів, що стосуються реабілітації. 
Нещодавно ВООЗ закликала фахівців ФРМ, ФТ, ЕТ та ТММ для участі та 
обговорення змісту проекту звіту про оцінку ситуації реабілітації в Україні 
(STARS), що був проведений у вересні 2020 року. 

Раціональність 
Для обміну інформацією між фахівцями існують різні платформи, які в 
основному орієнтовані на інтереси по професіях або на групи фахівців, 
що надають експертну підтримку з конкретних тем. На даний час не іс-
нує у реабілітації загальної, об’єднуючої платформи, де фахівці можуть 
зустрічатися для обговорення актуальних питань або подій. Потреба у 
такій платформі обумовлена тим, що фахівці можуть бути відокремленні 
один від одного та втрачати можливості співпраці для вирішення мульти-
дисциплінарних потреб реабілітації в Україні.

Можливість 
Європейське регіональне бюро ВООЗ та бюро ВООЗ в Україні праг-
нуть створити Платформу фахівців, яка би була професійною мережею 

реабілітації, та завдяки якій кожна професія що є у реабілітації мала би 
рівний голос. ВООЗ пропонує надавати логістичну та адміністративну під-
тримку для полегшення запуску Платформи на ранніх стадіях її розвитку. 

Наступні кроки
1. Визначення учасників: бачення BOOЗ — мати рівне представництво 
різних професій, різних точок зору для успішної взаємодії та вирішен-
ня нагальних питань з реабілітації. На першій онлайн зустрічі, яка від-
булась 29 червня 2021 року, були присутні представники наступних 
професійних асоціацій:  Українського Товариства фізичної та реабіліта-
ційної медицини, Української Асоціації фізичної терапії, Всеукраїнського 
Об’єднання фізичних терапевтів, Українського Товариства ерготерапевтів 
та Українського Товариства мови та мовлення.  Модератором зустрічі був 
Сатіш Мішра — технічний менеджер з питань реабілітації, інвалідності та 
паліативної допомоги Європейського регіонального бюро ВООЗ. Кожен, 
хто бажає долучитись до наступних зустрічей та діалогу, може звертатись 
до Анастасії Буньйон (фахівець із надання послуг охорони здоров‘я бюро 
ВООЗ в Україні) за цією адресою: brylovaa@who.int 

2. Структура обговорення: формальна, неформальна, технічне завдан-
ня, роль кадрових ресурсів, роль ВООЗ. Перша зустріч була неформаль-
ною, на зустрічі учасники обговорили вплив позитивних змін та викликів 
на розвиток реабілітації в Україні. Технічне завдання у подальшому буде 
розвиватися та узгоджуватись у ході обговорень.

3. Визначення частоти зустрічей: тривалість, частота зустрічей та тема-
тика поки не мають визначених рамок і будуть у подальшому узгоджені. 
Наступна зустріч запланована на вересень 2021 року.

4. Дослідження тематичних сфер, які можуть бути корисними для обгово-
рення на базі Платформи: ВООЗ ще приймає пропозиції. Надсилайте свої 
пропозиції та побажання розвитку реабілітації в Україні до бюро ВООЗ 
в Україні: brylovaa@who.int
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