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Reabilitacija: 
raktas į 

sveikatą 21-
ajame amžiuje



• Reabilitacijos vaidmuo 
visuotinės sveikatos 
priežiūros aprėpties ir 
DVT kontekste, poreikis 
ir COVID-19

• PSO šaltiniai

Turinys:



Reabilitacija

Intervencijos, skirtos 

funkcionalumui optimizuoti ir 

sumažinti negalią asmenims, 

kuriems kyla sveikatos sunkumų 

kontaktuojant su aplinka”- PSO



Visuotinė sveikatos priežiūros
aprėptis ir Darnaus vystymosi 
tikslai

“Visuotinė sveikatos priežiūros aprėptis 

reiškia, kad visi žmonės turi priėjimą prie 

sveikatos priežiūros paslaugų, kurių jiems 

reikia, kai ir kur reikia nepatiriant finansinių 

sunkumų. Ji apima visą spektrą paslaugų 

nuo būtinųjų sveikatos priežiūros paslaugų 

ir sveikatos skatinimo iki prevencijos, 

gydymo, reabilitacijos ir paliatyvios

priežiūros.”
Visuotinės sveikatos priežiūros aprėpties negalima 
pasiekti be reabilitacijos paslaugų.



Reabilitacijos poreikis

2019 m. PSO Europos regione 394 milijonai
žmonių turėjo ligą ar sutrikimą, kurį galima 
būtų koreguoti reabilitacijos pagalba. Tai 

yra 2 iš 5 gyventojų. 

Cieza A, Causey K, Kamenov K, et al. Global estimates of the need for rehabilitation based on the Global Burden of Disease study 2019: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. 
Lancet 2020; 396: 2006–17.



Veiksniai, kurie didina reabilitacijos poreikį

• Amžėjimas – pasaulyje iki 2050 m. 2 trilijonai žmonių bus 60 metų  

amžiaus ir daugiau; nuo 1 trilijono 2020 m. (UN world population ageing, 2017)

• Neinfekcinės ligos – pasaulyje 2013 m. dveji iš trijų su negalia 

gyvenamų metų yra dėl neinfekcinių ligų. (Global status report on noncommunicable diseases, 2010)

• Negalia – daugiau kaip vienas trilijonas žmonių – apie 15% pasaulio 

gyventojų – gyvena su vienokia ar kitokia negalia ir skaičius vis didėja.
(World report on disability, 2011)

• Smurtas ir netyčiniai sužalojimai – kiekvienais metais dešimtys 

milijonų daugiau žmonių kenčia nuo nemirtinų sužalojimų.



Reabilitacijos paslaugų prieinamumo iššūkiai

• Riboti žmogiškieji ištekliai arba jų 

nebuvimas

• Reabilitacijos paslaugų trūkumas 

visuose lygmenyse, ypač kaimiškose 

vietovėse. 

• Politikos ir planavimo trūkumas

• Riboti duomenys

• Ribotas finansavimas

• Integracijos į sveikatos sistemą 

trūkumas

• Bendras informacijos apie reabilitacijos 

naudą ir potencialą trūkumas.



Reabilitacija ir COVID-19

PSO pripažįsta, kad reabilitatcija yra 
medicininio atsako būtinuoju kompenentu
sveikatos ekstremaliose situacijose ir ligų 

protrūkių metu

75% šalių praeitais metais raportavo PSO dalinį ar 

esminį/visišką reabilitacijos paslaugų sutrikdymą 

dėl COVID-19. 
WHO. 2020. The impact of the COVID-19 pandemic on noncommunicable disease resources and services: results of a rapid assessment.



COVID-19 gali sukelti ilgalaikę blogą savijautą. Apie 
ketvirtadalis žmonių, kurie sirgo COVID-u patiria 
simptomus, kurie gali trukti mažiausiai mėnesį bet 
vienas iš dešimties vis dar blogai jaučiasi ir po 12 
savaičių.
European Observatory on Health Systems and Policies, WHO Regional Office for Europe. In the wake of the pandemic: preparing for long COVID; 2021 

Po COVID-19 būklės
(Ilgasis COVID-as)



PSO ištekliai, susiję su COVID-19  reabilitacija



Ko reikėtų reabilitacijos paslaugoms plėtoti?

• Reabilitacijos planavimo ir įgyvendinimo 

stiprinimas šalyse

• Visapusiškų reabilitacijos paslaugų teikimo 

modelių kūrimas, įskaitant ir pagalbinius 

produktus

• Stiprios multi-disciplininės reabilitacijos 

darbo jėgos parengimas ir reabilitacijos 

įtraukimo į visas sveikatos specialistų 

mokymo programas.

• Reabillitacijos integracija į sveikatos 

priežiūrą, ne tai apie ką pagalvojama 

paskiausiai, bet kaip dalis prevencijos prieš 

ilgalaikę priežiūrą.



Ilgalaikiai sprendimai stiprinant reabilitaciją
sveikatos sistemoje



• Reabilitacijos poreikis auga.

• Be reabilitacijos nepasieksime VSPA ir DVT.  

• Reabilitacija yra investicija su ilgalaike ekonomine ir 

socialine nauda ir todėl turėtų būti prioritetizuojama

globalioje sveikatos darbotvarkėje.

• PSO pasirengusi padėti valstybėms narėms 

integruojant reabilitaciją į sveikatos sistemas. 

Pagrindinės žinutės
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