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Рання реабілітація в умовах конфлікту  
та катастроф
З початком повномасштабної війни росії проти України, україн-
ський реабілітаційний простір майже одразу отримав підтримку 
від багатьох міжнародних неурядових та професійних організа-
цій. Ця підтримка є всеохоплюючою, від політичних заяв засу-
дження військової російської агресії  до участі фахівців у наданні 
ранньої реабілітації як постраждалим, так і професійних нави-
чок фізичним терапевтам. Викликом для українських фахівців 
стало питання надання послуг з реабілітації в цих воєнних умо-
вах. Одним з потужних ресурсів запропонованих ВООЗ, є довід-
ник «Рання реабілітація в умовах конфлікту та  катастроф» (Early 
rehabilitation in Conflict and Disasters»).

Цей довідник, є результатом тісної співпраці ключових міжнарод-
них організацій та експертів, і безцінним ресурсом для фахівців 
з реабілітації, які готуються до роботи в умовах конфліктів і лікві-
дації наслідків катастроф.  Фахівці стикаються з особливими про-
блемами, пов’язаними зі складною травмою, сплеском кількості 
постраждалих і дефіцитом ресурсів, з якими багато хто ніколи 
раніше не мав справи. Практичні вказівки щодо надання якісної 
ранньої реабілітації в цих контекстах мають важливе значення, 
і швидке реагування на конфлікти та катастрофи мінімізує ризики 
втрати життя. Цей «польовий» посібник, є безцінним ресурсом для 
фахівців які займаються реабілітацією, і які готуються до роботи 
в умовах конфлікту та реагування на катастрофи. Ця  інформація 
має потенціал, який може суттєво вплинути на допомогу людям, 
що постраждали під час конфліктів та катастроф, і це дозволить їм 
повернутися до роботи, навчання та громадського життя. 

Зміст посібника розкривається у  9 розділах три з  яких є  ін-
формаційно-довідковими та 6 спеціалізованих. До спеціалі-
зованих розділів включена реабілітація при таких станах як: 
переломи, ушкодження периферійних нервів, ампутації, ушко-
дження та травми головного мозку, травма спинного мозку та 
опіки. Кожний спеціалізований розділ розкриває суть та понят-
тя ранньої реабілітації, а також описує практичні аспекти, які 

необхідно враховувати в умовах катастроф та конфліктів. Увесь 
зміст посібника підкріплений відео та фото матеріалами.

На основі матеріалів посібника розроблений онлайн курс, метою 
якого є краще засвоєння опрацьованого матеріалу та висвітлення 
ключових моментів. Цей курс також можна пройти на платформі 
Physiopedia, і він буде доступним на українській мові у найближчій час.
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