
«Це видання стало можливим завдяки щедрій підтримці американського народу 
за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку через Partnerships Plus у рамках 
угоди про співпрацю №7200AA18CA00032, що фінансується від 28 вересня 2018 року, 
і реалізується JSI Research & Training Institute, Inc та Momentum Wheels for Humanity 
(formerly UCP Wheels for Humanity). Зміст є відповідальністю Української Асоціації фі-
зичної терапії і не обов‘язково відображає точку зору USAID чи уряду США».
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Проєкт покращення реабілітаційних послуг 
в системі охорони здоров̀ я

Міжнародний проект «Покращення реабілітаційних послуг у системах охо-
рони здоров’я» який реалізувався протягом 3 років (2019-2022) в Україні під 
керівництвом Momentum Wheels for Humanity (MWH) за підтримки Української 
Асоціації фізичної терапії (УАФТ) та Національної Асамблеї людей з інвалідністю 
України (НАІУ) за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Проект націлений на покращення систем надання реабілітаційних по-
слуг, сприяючи розробці програмної і законодавчої бази, що ґрунтується на 
практичному та перевіреному в місцевих лікарнях досвіді; підвищення рівня 
професіоналізму фізичних терапевтів в Україніта обізнаності про значення 
реабілітаційних послуг для покращення якості життя, особливо для осіб, які 
постраждали від військового конфлікту.

Загалом було розроблено тринадцять (13) стандартних операційних про-
цедур (СОП), включно з загальними реабілітаційними СОПами та СОПамиза 
клінічними напрямками для черепно-мозкової травми та інсульту. У рамках 
проекту до серпня 2022 року буде розроблено ще три додаткові СОПи щодо 
ушкодження спинного мозку.

Співпраця зі Львівським територіальним медичним об‘єднан-
ням багатопрофільної клінічної лікарні інтенсивних методів 
лікування та швидкої медичної допомоги.

В рамках співпраці проводились наступні заходи:
1. Тренінг для студентів-волонтерів та персоналу багатопрофільної клі-

нічної лікарні інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги 
в надзвичайних ситуаціях під керівництвом українських клінічних фахівців та 
міжнародних фахівців з реабілітації за темами: реабілітація при опіках, ампу-
таціях, травмах спинного мозку та черепно-мозкових травмах.

2. Допомога у створенні реабілітаційних відділень, включаючи створення 
протоколів управління реабілітаційними службами (ресурси, структура, функ-
ціональні обов‘язки членів мультидисциплінарної реабілітаційної команди) 
відповідно до міжнародних клінічних рекомендацій.

3. Підтримка, координація та методична робота з  студентами-волон-
терами (фізичними терапевтами та ерготерапевтами) та фахівцями з реабі-
літації безпосередньопід час надання ними послуг, у багатопрофільній клі-
нічній лікарні інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги 
Львівського територіального медичного об‘єднання.

4. Методична допомога в розробці реабілітаційної документації та її су-
проводженні для приведення у відповідність до чинного законодавства та 
нормативно-правових актів у реабілітації в сфері охорони здоров‘я України.

Команда проекту проводила регулярні щоквартальні зустрічі з  Deloitte, 
Національна Служба Здоров’я України, Всесвітня Організація Охорони Здоров’я 
(ВООЗ), USAID та Кластером охорони здоров’я ООН щодо стандартизації, розробки 
протоколів, реабілітації та підвищення рівня професіоналізму фізичних терапевтів, 
а також розрахунку вартості послуг, розробки національного списку пріоритетних 
допоміжних засобів та їх специфікацій. На замовлення Офісу Президента, пред-
ставники ВООЗ разом із технічним персоналом проекту працювали над «Планом 
дій щодо розвитку системи реабілітації в Україні на 2022-2025 роки».

У Львові, Києві та Запоріжжі було проведено 3 семінари з підвищення обі-
знаності щодо реабілітації протягом 2019/2020 років.Теми які висвітлювались 
на семінарах: Роль фізичного терапевта та ерготерапевта у реабілітаційному 
процесі; застосування міжнародної класифікації функціонування у практиці 
фізичного терапевта, втручання фізичного терапевта у роботі з різними но-
зологіями та інші. У семінарах прийняли участь172 учасника, серед них: 148 
лідерів громадських об’єднань, 9 фахівців по скеруванню населеня, праців-
ників первинної медичної допомоги та 15 медичних працівників на передо-
вих лініях конфліктної зони;

Просвітницька кампанія Національної Асамблеї людей 
з  інвалідністю в Україні.

Сумарне охоплення кампанії, яку провадила НАІУ від початку проекту, 
становить 657 706 осіб.Широкомасштабна просвітницька кампанія включала 
радіопередачі на українському радіо, видання та розповсюдження плакатів, 
буклетів та інформаційних бюлетенів.

5 серій буклетів та плакатів містили інформацію про: Біль нижньої части-
ни спіни, фізична терапія дітей з непрогресуючими органічними ураженнями 
нервової сістеми, особливості фізичної терапії у догляді за людьми похило-
го віку, фізична терапія після перенесеного інсульту та після заміни сугло-
бів. Асамблеєю було опублікувано та поширено 29 щомісячних бюлетенів 
«Право на реабілітацію». 

Карта доступних реабілітаційних послуг
В рамках проекту з метою розширення доступу населення до реабілітаці-

йних послуг було створено Карту доступних реабілітаційних послуг (Карта) 
на якій можна знайти інформацію про заклади/ установи /організації, які нада-
ють реабілітаційні послуги в Україні. На карті можна знайти послуги з медич-
ної/ фізичної реабілітації, що надаються фахівцями з реабілітації:

• реабілітаційні послуги при порушенні діяльності опорно-рухового апарату;
• при порушенні діяльності нервової системи;
• при порушенні діяльності дихальної системи;
• при порушенні діяльності серцево-судинної системи;
• реабілітаційні послуги у геріатрії;
• реабілітаційні послуги у педіатрії.
На Карті також можна знайти інформацію про заклади, які надають послу-

ги із забезпечення асистивними засобами, які покращують індивідуальну мо-
більність: милиці пахвові, тростини/ палички, милиці ліктьові, протипролеж-
неві подушки, роллатори, триколісні велосипеди/ трицикли, ходунки, рами 
для ходи, крісла колісні та інші типи асистивних засобів. На карті Ви зможете 
знайти такі установи:

• магазини медичної техніки;
• управління праці та соціального захисту населення;
• підприємства, які виробляють технічні та інші засоби реабілітації.
За час існування проекту понад 7500 осіб отримали інформацію про по-

слуги з реабілітації та фізичної терапіїї завдяки карті доступних реабілітаці-
йних послуг.

https://naiu.org.ua/project-naiu/zmitsnennya-reabilitatsijnyh-poslug-v-systemah-ohorony-zdorov-ya/
https://physrehab.org.ua/uk/about-uk/programs-uk/project-srshs/rt-at-map/

