Довідка про результати публічного громадського обговорення
проєкту професійного стандарту
«Асистент фізичного терапевта»
• Найменування органу, який проводив обговорення:
Підготовлений робочою групою проєкт професійного стандарту «Асистент
фізичного терапевта» проходив публічне громадське обговорення, яке організовано
ГО «Українська Асоціація фізичної терапії» (далі − УАФТ).
• Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на обговорення:
Проєкт професійного стандарту «Асистент фізичного терапевта».
Публічне громадське обговорення проводилося у формі електронних
консультацій. Проєкт професійного стандарту було розміщено 19 січня 2022 р. на
офіційному веб сайті ГО «Українська Асоціація фізичної терапії», у розділі
публічні документи Асоціації (https://physrehab.org.ua/uk/members/internal-uk/publicdoc/), а також на сторінці Facebook (https://www.facebook.com/physrehab.org.ua/).
Повідомлення про публічне громадське обговорення було надіслано до
Національного агентства кваліфікацій
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=302534195255665&id=100064972592415
Зауваження та пропозиції до проєкту професійного стандарту приймалися до
20.02.2022 р. УАФТ у письмовому або електронному вигляді за адресою: 79012
м. Львів, проспект Червоної Калини, 86а УАФТ або на електронну пошту
rehabl@ukr.net.
• Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:
Обговорення проєкту професійного стандарту здійснювалося з 19.01.2022 р.
по 20.02.2022 р.
До обговорення долучилися представники Всеукраїнського об’єднання
фізичних терапевтів, лікарі з лікувальної фізичної культури, фізичні терапевти.
• Інформація про пропозиції, що надійшли до ГО «Українська Асоціація
фізичної терапії» за результатами публічного громадського обговорення:
За результатами публічного громадського обговорення не надійшло жодної
пропозиції або зауваження. Проте в проекті професійного стандарту «Асистент
фізичного терапевта» були враховані пропозиції та зауваження, які були надіслані
до проєкту професійного стандарту «Фізичний терапевт» та які стосуються
асистента фізичного терапевта, зокрема: було враховано 4 пропозиції та
зауваження, 1 вилучено.
Документально оформлено результати розгляду отриманих пропозицій і
зауважень робочою групою (протокол №1 від 21 лютого 2022 р.)

Інформація про публічне громадське обговорення
проєкту професійного стандарту
«Асистент фізичного терапевта»

№
з/п
1.

2.

Редакція частини проєкту
Зміст зауважень і пропозицій та їх
акта, до якої висловлено
автор (до ПС «Фізичний
зауваження (пропозиції) (до ПС
терапевт»)
«Фізичний терапевт»)
Підвищення
кваліфікаційної Підвищення
кваліфікаційної
категорії
відбувається
за категорії відбувається за рішенням
рішенням атестаційної комісії.
(якої саме комісії, хто в комісії, як
часто) атестаційної комісії.
Якщо є можливість це потрібно
вказати, щоб розуміти до кого
звертатися
(Олена Альошко
ФТ, Physiospace, Ірпінь)
1.7. Місце професії (посади,
Потребує опрацювання та уточнення
професійної назви роботи) в
пункт «Робоче місце фізичного
організаційно-виробничій
терапевта». В запропонованій
структурі підприємства
редакції звужує можливості
(установи, організації)
фізичних терапевтів до надання
послуг з фізичної терапії лише у
кабінеті чи кімнаті, не відображає
послуги з фізичної терапії в рамках
МКФ та відновлення повсякденного
функціонування пацієнта. Не
відповідає чинному законодавству:
Порядку організації надання
реабілітаційної допомоги у сфері
охорони здоров’я, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів

Коментар
Цю фразу виключено.

Інформація про
прийняте рішення
Цю фразу
виключено.

1.7.
Доповнено
«за Враховано.
місцем
проживання/перебування
особи
з
руховим
порушенням».
Проте слід зауважити, що
Постанова
Кабінету
Міністрів
«Питання
організації реабілітації у
сфері охорони здоров’я»
від 3 листопада 2021 р. №
1268 визначає завдання,
зміст, встановлює вимоги
до організації надання
реабілітаційної допомоги

України №1268 під 03.11.2021 р. та
Типовому положенню про
реабілітаційне відділення, підрозділ,
затверджене Постановою Кабінету
Міністрів України №1268 від
03.11.2021 р.
(Голова правління
ГО «Всеукраїнське об’єднання
фізичних терапевтів» Баришок Т.В.)

3.

А2.УЗ. Складати звіт про свою
професійну діяльність.

Варто прибрати з документу цю
вимогу чи додати «згідно вимог
чинного законодавства» . Вимоги

у сфері охорони здоров’я
фахівців з реабілітації, в
тому числі фізичного
терапевта. До фахівців з
реабілітації
входять:
лікар
фізичної
та
реабілітаційної
медицини;
фізичний
терапевт, ерготерапевт,
асистент
фізичного
терапевта,
асистент
ерготерапевта; терапевт
мови та мовлення та інші.
Крім того, п.3 Паспорту
ПС
доповнено:
Постанова
Кабінету
Міністрів України
«Питання
організації
реабілітації
у
сфері
охорони здоров’я» від
03.11.2021 р. №1268,
Постанова
Кабінету
Міністрів України
«Типове
положення
про
реабілітаційне
відділення, підрозділ»
від 3 листопада 2021 р. №
1268
Доповнено «згідно вимог Враховано.
чинного законодавства»
А2.У2. Складати звіт про

4.

Б1.36. Перелік патологічних
станів та рухових порушень, які
піддаються корекції заходами
фізичної терапії.

5.

Г2.У2. Взаємодіяти з членами
мультидисциплінарної,
міждисциплінарної та інших
команд з питань фізичної терапії
осіб з руховими порушеннями.

мають відповідати чинному
законодавству. Окремої звітності про
свою проф. діяльність для фізичного
терапевта у жодному нормативному
документі не передбачено.
(Голова правління
ГО «Всеукраїнське об’єднання
фізичних терапевтів» Баришок Т.В.)
Потребує переформулювання.
Фізичний терапевт працює від рівня
функціонування, а не патологічного
стану. Такий підхід є застарілим, що
використовувався у ЛФК.
(Голова правління
ГО «Всеукраїнське об’єднання
фізичних терапевтів» Баришок Т.В.)
У законодавчому полі України існує
лише поняття «мультидисциплінарна
команда». Введення нового терміну
«міждисциплінарна команда»
потребує розкриття його змісту.
(Голова правління
ГО «Всеукраїнське об’єднання
фізичних терапевтів» Баришок Т.В.)

Голова Правління
ГО «Українська Асоціація фізичної терапії»

свою
професійну
діяльність згідно вимог
чинного законодавства.

Б1.36. виключено.

Виключено.

Виключено поняття
«міждисциплінарна
команда» у Г2.У1.

Враховано.

Г2.У1. Взаємодіяти з
членами
мультидисциплінарної та
інших команд з питань
фізичної терапії осіб з
руховими порушеннями.

С.Ю.Кобелєв

