
Інформаційно-просвітницька кампанія 
«Право на реабілітацію»

«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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Національна Асамблея людей з інвалідністю України в рамках проєкту 
«Покращення реабілітаційних послуг в системі охорони здоров’я», який ре-
алізується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвит-
ку (USAID), проводить в Україні інформаційно-просвітницьку кампанію (далі 
Кампанія) з метою підвищення обізнаності населення щодо фізичної терапії 
та розширення доступу до реабілітаційних послуг. 

Дана Кампанія зосереджена на:
• підвищенні поінформованості населення щодо права на реабілітацію; 
• підвищенні обізнаності населення щодо фізичної терапії; 
• пропагуванні важливості послуг із фізичної терапії/ реабілітації для збере-

ження та відновлення якості життя; 
• створенні попиту на послуги з фізичної терапії; 
• інформуванні населення про доступні реабілітаційні послуги.
Кампанія орієнтована на населення України, а також установи та заклади, які 
надають послуги з фізичної терапії/ реабілітації; вищі навчальні заклади, які 
готують фізичних терапевтів; професійні об’єднання та громадські організації 
із захисту прав та інтересів людей з інвалідністю; виробників та постачальни-
ків технічних засобів реабілітації.

Реалізація даної Кампанії здійснюється шляхом : 
• Проведення інформаційних семінарів «Дізнайся більше про фізичну тера-

пію». У рамках проєкту проведено 3 інформаційні семінари. Загалом 91 
особа з 60-ти різних організацій чи установ змогла поглибити свої знан-
ня, розуміння та сприйняття фізичної терапії. Участь у даних семінарах 
приймали як фахівці сфери охорони здоров’я, так і представники гро-
мадських організацій із захисту прав та інтересів людей з інвалідністю 
та професійних об’єднань.

• Розробки та розповсюдження просвітницької продукції, до якої входять:
 - Інформаційні буклети. Загалом передбачено розробку 5-ти різних букле-

тів, які містять інформацію для населення щодо актуальних захворювань 
чи станів. Чотири з них «Фізична терапія після перенесеного інсульту», 
«Біль нижньої частини спини», «Особливості фізичної терапії у догляді за 
людьми похилого віку» та «Фізична терапія після заміни суглобів» вже є у 
вільному доступі. Зараз йде робота над створенням п’ятого буклету, який 
буде присвячений фізичній терапії дітей з органічними ураженнями цен-
тральної нервової системи. Усі буклети поширюються як в електронній, 
так і друкованій формах.

 - Інформаційні плакати. За матеріалами буклетів розробляються плакати, 
які поширюються у друкованому вигляді. Передбачено створення 5 різ-
них плакатів.

 - Радіобуклети. Матеріали буклетів та плакатів поширюються через радіо-
передачі на Українському Радіо.

 - Інформаційно-просвітницькі бюлетені. Даний вид просвітницької про-
дукції виходить щомісяця та містить інформацію як для надавачів ре-
абілітаційних послуг, так і для їх отримувачів. Загалом передбаче-
но створення 30-ти бюлетенів, із якими можна ознайомитись за цим 
посиланням. 

Валерія Соловйова — учасниця інформаційного семінару «Дізнайся більше 
про фізичну терапію», практикуючий лікар вищої категорії з 21 річним досві-
дом- поділилася своїм баченням стосовно Кампанії: «Як співробітник кафедри 
фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини Національного 
університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика, хочу відмітити, що 
цей проєкт є дуже актуальним і своєчасним для України, оскільки фізична те-
рапія є відносно новою спеціальністю, і знання про послуги з фізичної терапії 
мало розповсюджені серед пацієнтів та їх родичів. Поширення інформації у 
вигляді буклетів, на мою думку, призводить до більш глибокого осмислення 
та усвідомлення важливості та необхідності фізичної терапії для пацієнтів. У 
людей виникає більш серйозне ставлення до цих послуг, багато пацієнтів по-
чинають цікавитись, де можна отримати кваліфіковану допомогу».
За два роки Кампанією охоплено більше 444 тис громадян, вона триватиме 
до червня 2022 року. Більше інформації ви можете знайти на офіційному сайті 
Національної Асамблеї людей з інвалідністю України.
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