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Зміцнення реабілітаційних послуг в Україні 
на основі ініціативи «Реабілітація 2030»

Розроблений Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) 
посібник «Реабілітація в системах охорони здоров’я: заклик до дій» 
(далі – Посібник) допомагає урядам у зміцненні систем охорони здо-
ров’я для покращення реабілітаційних послуг. Ця ініціатива є ре-
зультатом зустрічі «Реабілітація 2030: заклик до дій», яка відбулася у 
Женеві 6-7 лютого 2017 року. Посібник описує чотири фази для зміц-
нення системи охорони здоров’я з акцентом на реабілітацію, на вико-
нання яких, за прогнозами, знадобиться близько одного року (у різних 
країнах необхідний час може відрізнятися).

Складові блоки системи охорони здоров’я ВООЗ (детальніше про 
них згадувалося в інформаційній листівці - актуальне про реабілітацію 
в Україні №2 за квітень 2020) є важливою структурою, відображеною 
в Посібнику. Через шість складових блоків проходять компоненти, які 
відображають реабілітацію.

Структура складових блоків системи охорони здоров’я ВООЗ відо-
бражена в керівництвах, які використовувалися для оцінки ситуації 
(STARS) та розробки процесу моніторингу, оцінки та перегляду про-
цесу (FRAME).

Наприкінці 2021р. Європейське регіональне Бюро ВООЗ опублі-
кувало Ситуаційний аналіз реабілітації в Україні. У відповідності до 
структури складових блоків системи охорони здоров’я ВООЗ, для ви-
рішення деяких викликів, з якими стикається Україна, пов’язаних із ре-
абілітацією, на розгляд Уряду надано наступні загальні рекомендації, 
які були сформовані на основі проведеного аналізу:

 � Урядування
• Об’єднати керування та координацію реабілітацією
• Усунути прогалини Закону України «Про реабілітацію у сфері 

охорони здоров’я» № 1053-IX
• Уточнення інформації щодо реабілітації та термінології, пов’я-

заної з реабілітацією
• Зміцнення систем, пов’язаних із постачанням та наданням до-

поміжних засобів

 � Фінансування
• Визначення справедливих та ефективних підходів до фінансу-

вання та нарощування реабілітаційних послуг
• Відкоригувати пакети реабілітаційних послуг НСЗУ, для усунення 

обмежень, викликаних після первинного запуску

 � Кадровий потенціал
• Усунення визначених викликів, пов’язаних з кадровими ресур-

сами реабілітації 

 � Інформація
• Збір національних стандартизованих даних щодо функціонуван-

ня населення
• Розширення платформи eHealth для включення основної інфор-

мації, пов’язаної з реабілітацією

 � Реабілітаційні послуги
• Сприяти наданню вчасних реабілітаційних втручань впродовж 

континууму охорони здоров’я
Вищезгадані рекомендації  — це лише своєрідні виокремленні 

напрямки та узагальнені вектори, над якими потрібно працювати 
для зміцнення реабілітаційних послуг. На додаток до згаданих у цій 
листівці загальних рекомендацій, в 12 розділі (висновки  та реко-
мендації) Ситуаційного аналізу реабілітації в Україні до кожного на-
прямку є сформовані детальніші рекомендації-кроки. Ознайомитися 
з ними можна наразі лише англійською мовою, хоча у найближчий 
час очікується оприлюднення результатів проведеного аналізу укра-
їнською мовою.

Після проведеної оцінки ситуації в Україні розпочнеться друга 
фаза — розробка стратегічного плану реабілітації, яка має базуватися 
на результатах та рекомендаціях проведеної оцінки. Стратегічне пла-
нування повинно визначити пріоритети та дії, необхідні для розвитку 
реабілітації та визначити шляхи їх досягнення.
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