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Реабілітація 2030 в Україні
Програма Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 

«Реабілітація 2030» має на меті зміцнити реабілітаційні послуги в кра-
їнах із низьким та середнім рівнем достатку. Щоб допомогти країнам 
зміцнити сферу реабілітації ВООЗ розробила посібник «Реабілітація 
в системах охорони здоров’я: заклик до дій» (далі  — Посібник). 
У Посібнику використовуються типові методи зміцнення системи охо-
рони здоров’я, такі як стратегії, які покращують функції системи охо-
рони здоров’я, що ведуть до кращого здоров’я через покращення до-
ступу, охоплення, якості та ефективності. Цей ресурс дає змогу урядам 
зміцнити систему охорони здоров’я з акцентом на реабілітацію на ос-
нові реалізації чотирифазного процесу. Інформація про це, частково 

була висвітлена в інформаційній листівці — актуальне про реабілітацію 
в Україні №6 за серпень 2020. 

Розроблений Посібник сприяє керівництву та плануванню реабілі-
тації за допомогою ситуаційного аналізу та стратегічного планування, 
а також посилює інформацію та підзвітність реабілітації шляхом роз-
робки систем, які підтримують моніторинг та оцінку реабілітації.

Наприкінці 2021р. Європейське регіональне Бюро ВООЗ опублі-
кувало Ситуаційний аналіз реабілітації в Україні, що відповідає за-
вершенню 4-го кроку 1-ї фази. Зараз відбувається реалізація другої 
фази — розробка стратегічного плану реабілітації для зміцнення реабі-
літаційних послуг в Україні.

Чотирифазний
процес

Підвищення спроможності керівництва
та управління реабілітацією

Встановлювання
повторюваного циклу

реалізації «планування,
виконання, оцінювання».

Встановлювання
процесів оцінки

та перегляду

Розроблення
 системи

моніторингу
з індикаторами,

вихідним рівнем
та цілями

Затвердження
та оприлюднення

стратегічного
плану

Консультування,
перегляд, доопрацювання

та завершення калькуляції
плану витрат

Визначення пріоритетів
та підготовка першого

проекту плану
Підготовка до
стратегічного планування

Формування,
доопрацювання
та завершення звіту,
оприлюднення та
повідомлення результатів

Проведення
аналізу в країні

Збір даних
та інформації

Підготовка
до ситуаційного
аналізу
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Фаза 4. ACTOR

Фаза 1. STARS
Оцінка ситуації
• Дотримання чотирьох кроків Систематичної

оцінки реабілітаційної ситуації (STARS),
щоб провести комплексну оцінку ситуації

• Використання Шаблону для збору інформації
про реабілітацію (TRIC) у STARS, для
безпосереднього збору даних та інформації

• Застосування Надійності реабілітаційної
моделі (RMM) у STARS, щоб структурувати
оцінку та її результати

• Створення якісного звіту про оцінку ситуації

• Дотримання двох кроків Рамкової системи
моніторингу та оцінки реабілітації (FRAME),
для створення системи моніторингу стратегічного
плану та процесу оцінки та перегляду

• Використання Меню індикаторів реабілітації
(RIM) для керівництва вибором індикаторів,
щоб визначити вихідний рівень та цілі

• Дотримання двох кроків Дій у реабілітації
(ACTOR), щоб встановити повторюваний
цикл впровадження

• Розвиток потенціалу управління реабілітацією
та лідерства для покращення стратегічного
плану реабілітації впродовж його виконання

• Дотримання чотирьох кроків Керівництва
із стратегічного  планування реабілітації
(GRASP) для здійснення процесу
стратегічного планування

• Створення якісного стратегічного плану

 

Фаза 2. GRASP
Розробка стратегічного плану реабілітації

Фаза 3. FRAME
Розробка процесу моніторингу,
оцінки та перегляду процесу

Фаза 4. ACTOR
Виконання / реалізація стратегічного плану

Загальний огляд процесу зміцнення сфери реабілітації на основі розробленого ВООЗ 
посібника «Реабілітація в системах охорони здоров’я: заклик до дій»

https://www.who.int/initiatives/rehabilitation-2030
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325607/9789241515986-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325607/9789241515986-eng.pdf?ua=1
https://physrehab.org.ua/wp-content/uploads/2020/08/Newsletter_August_2020.pdf
https://physrehab.org.ua/wp-content/uploads/2020/08/Newsletter_August_2020.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349595/9789289056304-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

