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Професійна підтримка

З настанням війни в Україні проти російських окупантів усе біль-
ше постає потреба у професійній допомозі усім, хто її потребує. 
Професійна підтримка фахівців, це будь які форми співпраці, ко-
мунікації та стосунків. Нижче сформований перелік матеріалів та 
ресурсів, які зможуть підтримати та допомогти фізичним терапе-
втам краще організувати свою професійну діяльність.  

Якщо у вас є потреба у професійній чи іншій допомозі від наших 
закордонних колег, просимо звертатись до нас rehabl@ukr.net 

Тільки разом ми зможемо зупинити агресію та зберегти мир 
у світі.

Матеріали Української Асоціації фізичної терапії

Флаєри:

• Зміни викликані інсультом
• Запобігання утворенню пролежнів
• Рівні когнітивного функціонування шкали Ранчо
• Стадії утворення пролежнів

• Що таке автономна дисрефлексія?

Відео матеріали:

• Менеджмент нейрогенного сечового міхура та кишківника 
в осіб із ураженням спинного мозку

• Посттравматичний стресовий розлад, депресія, тривога, 
підтримка і перенаправлення клієнтів

• Парадигма
• Марення
• Деменція
• Депресія у людей літнього віку
• Роль ерготерапевта в обстеженні зору та втручанні для 

пацієнтів з травмою головного мозку

Карта доступних реабілітаційних послуг — інтерактивна карта, 
за допомогою якої можна знайти інформацію про заклади, які 
надають реабілітаційні послуги у різних областях України.

Матеріали Національної Асамблеї людей 
з інвалідністю України

Буклети про фізичну терапію: 

• Фізична терапія після перенесеного інсульту
• Біль нижньої частини спини
• Особливості фізичної терапії у догляді за людьми похи-

лого віку
• Фізична терапія після заміни суглобів
• Фізична терапія дітей з непрогресуючими органічними 

ураженнями нервової системи

Бюлетені «Право на реабілітацію» у яких є матеріал про фізич-
ну терапію

Матеріали Physioplus

• Ампутації 
• Спинномозкова травма 
• Черепно-мозкова травма
• Інсульт
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