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Події 2021 року, що відбулись 
для покращення реабілітаційних послуг в Україні: 
 � Всесвітня організація охорони здоров‘я опублікувала Оцінку поточ-

ної ситуації в сфері реабілітації в Україні (2021р). У цій публікації уза-
гальнено реабілітаційну ситуацію в Україні станом на вересень 2020 
року, окреслено ключові досягнення, потреби та можливості розвитку 
сфери реабілітації в Україні. У цьому аналізі, були враховані соціальні, 
культурні, економічні та політичні обставини в країні. Зміст цього до-
кумента є зрізом існуючої ситуації, а не поглибленим аналізом всього 
сектору реабілітації. Аналіз фокусується на реабілітаційній політиці та 
управлінні, наданні послуг, фінансуванні, управлінні інформацією та 
людськими ресурсами з метою покращення доступу до високоякісних 
реабілітаційних послуг в Україні.

 � 18 серпня 2021 року підписаний Указ Президента України 
№369/2021 «Про стан національної системи охорони здоров‘я та не-
відкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною 
допомогою». Указ постановляє, зокрема Кабінету Міністрів України 
забезпечити розроблення та затвердження Стратегічного плану роз-
витку реабілітації у сфері охорони здоров’я на період до 2030 року. 
Стратегічний план розвитку включатиме забезпечення надання повно-
цінної реабілітаційної допомоги громадянам з першого дня звернення 
з травмою чи захворюванням шляхом збільшення мережі закладів, які 
надають реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров‘я; уніфіка-
ції підходів до надання допомоги на основі доказових міжнародних 
практик, відповідних стандартів і протоколів; розширення реабілітаці-
йних пакетів у програмі медичних гарантій шляхом об’єднання різних 
бюджетних програм реабілітації та вдосконалення підходів до забез-
печення необхідними технічними та іншими засобами реабілітації на 
всіх етапах реабілітації.

 � Постановою Кабінету Міністрів України №1268 від 03 листопада 
2021 року затверджено:

 � Порядок організації надання реабілітаційної допомоги у сфері 
охорони здоров’я.

 � Типове положення про реабілітаційне відділення, підрозділ.

 � Типове положення про мультидисциплінарну реабілітаційну команду.

У Порядку йдеться про організацію надання реабілітаційної до-
помоги на різних рівнях медичної допомоги; організаційні засади 

фінансування реабілітаційної допомоги; реабілітаційні маршрути 
осіб, які потребують реабілітації, залежно від стану здоров’я; орга-
нізаційні аспекти надання реабілітаційної допомоги; навантаження 
лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, 
ерготерапевта, асистента фізичного терапевта, асистента ерготера-
певта та інших фахівців. Порядок також містить 2 типових положення 
про реабілітаційне відділення, підрозділ та про мультидисциплінарну 
реабілітаційну команду. 

 � 7 грудня 2021 відбувся єдиний державний кваліфікаційний іспит 
(ЄДКІ), для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальніс-
тю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» інтегрований тестовий іспит 
«КРОК 2».

 � Українська Асоціація фізичної терапії у 2021 році розробила та 
затвердила «Українську концепцію безперервної освіти для профе-
сії фізичний терапевт». Основними компонентами концепції є: аналіз 
потреб навчання, навчальна діяльність, рефлексія навчання, застосу-
вання знань, документування навчання.

 � Momentum Wheels for Humanity спільно з Українською Асоціацією 
фізичної терапії продовжують роботу над Картою доступних реабіліта-
ційних послуг. На карті можна знайти інформацію про установи/ закла-
ди, які надають, як реабілітаційні послуги, так і послуги із забезпечення 
асистивними засобами, які покращують індивідуальну мобільність. За 
допомогою карти особи, які потребують реабілітаційних послуг та/ або 
асистивних засобів, можуть знайти інформацію про надавачів відпо-
відних послуги для розвитку, збереження та відновлення максималь-
ної рухової та функціональної спроможності людини. Як саме кори-
стуватися картою, можна ознайомитись за допомогою відео-інструкції.

 � Національна Асамблея людей з інвалідністю України продовжує 
реалізовувати інформаційно-просвітницьку кампанія «Право на ре-
абілітацію» з метою інформування населення про право на реабілі-
тацію; підвищення обізнаності щодо фізичної терапії; пропагування 
важливості послуг з фізичної терапії/ реабілітації для збереження та 
відновлення якості життя. У рамках даної кампанії опубліковано 26 
інформаційних бюлетенів; 5 тематичних плакатів та буклетів, які роз-
повсюджуються, як у друкованому, так і електронному форматі, та в 
ефірі Українського радіо.
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