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ВСТУП 
Сучасний стан нашого суспільства потребує гуманізації всіх сторін його 

життя. У звязку з цим особлива увага повинна бути приділена інвалідам, які 
мають недоліки в розумовому та фізичному розвитку. «Інвалідність», як 
поняття, звичайно повязують із латинським слово «invalidus», що означає 
слабкий немічний. 

Кількість інвалідів у більшості країн миру збільшується, що пов’язано з 
ускладненням виробничих процесів, збільшенням транспортних потоків, 
виникненням військових конфліктів, погіршенням екологічної обстановки, 
аваріями й катастрофами. Загальна декларація прав людини гарантує особам з 
обмеженими фізичними й інтелектуальними можливостями, а їх у світі  
450 млн., право на повну й рівну участь у всіх сферах життя суспільства. 

Підхід суспільства до проблеми інвалідності відчував зміни в ході 
історичного розвитку. Від ідей фізичного знищення, ворожості й ізоляції був 
зроблений перехід спочатку до концепції залучення до праці «неповносправних» 
членів суспільства, а надалі – до розуміння необхідності реінтеграції в 
суспільство осіб зі стійкими порушеннями здоров’я і психосоціальними змінами. 
Поряд із цим змінюються і потреби сучасного суспільства. Як підкреслюється в 
матеріалах ВООЗ, реабілітація інвалідів не обмежується вузькими рамками 
відновлення окремих психічних і фізичних функцій. Вона припускає комплекс 
заходів, що забезпечують можливість для інвалідів повернутися або 
максимально наблизитися до повноцінного громадського життя. Кінцевою 
метою реабілітації інвалідів є соціальна інтеграція, забезпечення їх активної 
участі в основних напрямках діяльності й життя суспільства. Інтеграція інваліда 
в певну соціальну групу або суспільство в цілому припускає виникнення в нього 
почуття спільності й рівності з іншими членами цієї групи і можливість 
співробітництва з ними як рівними партнерами. 

Розрізняють вроджену і набуту інвалідність. Вроджена інвалідність є 
результатом порушення внутрішньоутробного розвитку плода, а також родової 
травми; набута інвалідність виникає у пізньому періоді після народження в 
результаті хвороби або травми. В основі класифікація інвалідів за ВООЗ 
лежать: причини, що викликали інвалідність, наприклад, вроджена патологія, 
хвороба, травма й ін.; тривалість інвалідності – тимчасова, довгострокова, 
постійна; характер ушкодження, наприклад, функціональна обмеженість, 
порушення соціальної поведінки й ін.; наслідки для самої особистості – 
обмеження або втрата незалежності, соціальної інтеграції, професійних 
можливостей; наслідки для родини – необхідність догляду за інвалідом, 
фінансове навантаження на родину, порушення соціальних зв’язків; наслідки 
для суспільства – необхідність фінансової підтримки, втрата працездатності 
члена суспільства; ступінь зниження працездатності – обмеженість у 
самообслуговуванні, можливість участі в трудовому процесі й ін. 
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Розрізняють 5 категорій інвалідів з наступними фізичними недоліками: 
 з ураженням опорно-рухового апарату; 
 порушенням інтелекту і психічними захворюваннями; 
 порушенням слуху (глухі і слабочуючі); 
 порушенням зору (сліпі і слабобачачі); 
 порушенням роботи внутрішніх органів (інвалід по загальному 

захворюванню). 
Групи інвалідів за ЛТЕК. У дорослих визначають три групи інвалідності. 

Що повністю втратили працездатність і потребуючим постійного відходу 
встановлюється I група інвалідності; менш важким хворим, здатним до 
самообслуговування, але не здатним до праці у звичайних виробничих умовах – II 
група. IІІ група інвалідності встановлюється тим, хто здатний працювати в 
полегшених умовах. Діти-інваліди практично все вимагають догляду, у силу чого 
їм надається лише одна група інвалідності, але по двом розділам («А» або «Б»). 

Робота з реабілітації інвалідів спирається на принципи гуманістичної 
педагогіки і психології, найважливішими з яких є: розуміння людини як вищої 
соціальної цінності; принцип діяльністного підходу до розвитку особисті, 
перетворення інваліда з об’єкта соціально-педагогічного впливу в суб’єкт 
активної творчої діяльності; демократизм у відносинах; індивідуалізація в 
роботі на основі одержання й обліку достовірної інформації про стан здоров’я 
людини, рівня її фізичної підготовленості, індивідуальних психологічних 
особливостях і т.д. 

Фізичне виховання і спорт забезпечують розвиток рухового апарту, 
сприяють подоланню багатьох відхилень. Саме рух здійснює безпосередньо той 
звязок людини з навколишнім світом, який лежить в основі розвитку його 
психічних процесів та організму в цілому. Фізична активність має великі 
можливості для корекції та удосконалення моторики інваліда. Безпосередне 
застосування сучасних реабілітаційно-тренувальних комплексів для отримання 
навичок їзди на інвалідному візку сприяє не тільки руховій активності але і 
соціальній адаптації людини з обмеженими можливостями. 
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РОЗДІЛ I. ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
НЕПОВНОСПРАВНИХ В УКРАЇНІ 

 

1.1 Загальні положення реабілітації неповносправних в 
Україні 

Закон України про реабілітацію інвалідів визначає основні норми і 
визначення в цій галузі. Нижче наведений основний перелік термінів та понять, 
що є важливими в галузі реабілітації інвалідів. 

Інвалід – особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим 
захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами розумового 
чи фізичного розвитку, що призводить до обмеження нормальної 
життєдіяльності, викликає в особи потребу в соціальній допомозі і посиленому 
соціальному захисті, а також виконання з боку держави відповідних заходів для 
забезпечення її законодавчо визначених прав. 

Дитина-інвалід – особа віком до 18 років із стійким розладом функцій 
організму, зумовленим захворюванням, травмою (її наслідками) або 
вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що призводить до 
обмеження нормальної життєдіяльності та викликає необхідність надання їй 
соціальної допомоги і захисту. 

Інвалідність – міра втрати здоров’я та обмеження життєдіяльності, що 
перешкоджає або позбавляє конкретну особу здатності чи можливості 
здійснювати діяльність у спосіб та в межах, що вважаються для особи 
нормальними залежно від вікових, статевих, соціальних і культурних факторів. 

Втрата здоров’я – наявність хвороб і фізичних дефектів, які призводять 
до фізичного, душевного і соціального неблагополуччя. 

Життєдіяльність – повсякденна діяльність, здатність організму особи 
здійснювати діяльність у спосіб і в межах, звичайних для людини. 

Обмеження життєдіяльності – повна або часткова втрата особою 
внаслідок захворювання, травми або вроджених вад здатності або можливості 
самообслуговування, самостійного пересування, спілкування, орієнтації, 
контролювання своєї поведінки. 

Медико-соціальна експертиза – визначення на основі комплексного 
обстеження усіх систем організму конкретної особи міри втрати здоров’я, 
ступеня обмеження її життєдіяльності, викликаного стійким розладом функцій 
організму, групи інвалідності, причини і часу її настання, а також рекомендацій 
щодо можливих для особи за станом здоров’я видів трудової діяльності та умов 
праці, потреби у сторонньому догляді, відповідних видів санаторно-курортного 
лікування і соціального захисту для найповнішого відновлення усіх функцій 
життєдіяльності особи. 

Упередження інвалідності – здійснення комплексу медичних, 
гігієнічних, фізичних, педагогічних, психологічних, професійних та інших 
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заходів, спрямованих на профілактику переходу захворювання, наслідків 
травми або вади у постійне обмеження життєдіяльності чи інвалідність особи 
або на зменшення тяжкості інвалідності. 

Усунення обмежень життєдіяльності – система заходів, спрямованих на 
створення умов для досягнення або відновлення особою оптимального 
фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня життєдіяльності та 
забезпечення її законодавчо визначених прав. 

Реабілітація інвалідів – система медичних, психологічних, педагогічних, 
фізичних, професійних, трудових заходів, спрямованих на надання особам 
допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених  
функцій організму, усуненні обмежень їх життєдіяльності для досягнення і 
підтримання соціальної і матеріальної незалежності, трудової адаптації та 
інтеграції в суспільство. 

Реабілітаційні послуги – послуги, спрямовані на відновлення 
оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня 
життєдіяльності особи з метою сприяння її інтеграції в суспільство. 

Реабілітаційні заходи – комплекс заходів, якими здійснюється 
реабілітація інвалідів. 

Медична реабілітація – система лікувальних заходів, що спрямовані на 
відновлення порушених чи втрачених функцій організму особи, на виявлення 
та активізацію компенсаторних можливостей організму з метою забезпечення 
умов для повернення особи до нормальної життєдіяльності, на профілактику 
ускладнень та рецидивів захворювання. 

Психолого-педагогічна реабілітація – система психологічних та 
педагогічних заходів, спрямованих на формування способів оволодіння 
знаннями, уміннями і навичками, надання психологічної допомоги, зокрема 
щодо формування самоутвердження і належної самооцінки особою своїх 
можливостей, засвоєння правил суспільної поведінки шляхом здійснення 
системної навчально-виховної роботи. 

Професійна реабілітація – система заходів, спрямованих на підготовку 
особи до професійної діяльності, відновлення чи здобуття професійної 
працездатності шляхом адаптації, реадаптації, навчання, перенавчання чи 
перекваліфікації з можливим подальшим працевлаштуванням та необхідним 
соціальним супроводженням з урахуванням особистих схильностей та 
побажань особи. 

Трудова реабілітація – система заходів, розроблених з урахуванням 
схильностей, фізичних, розумових і психічних можливостей особи і 
спрямованих на оволодіння трудовими навичками забезпечення трудової 
діяльності та адаптацію у виробничих умовах, у тому числі шляхом створення 
спеціальних чи спеціально пристосованих робочих місць. 
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Фізкультурно-спортивна реабілітація – система заходів, розроблених із 
застосуванням фізичних вправ для відновлення здоров’я особи та спрямованих 
на відновлення і компенсацію за допомогою занять фізичною культурою і 
спортом функціональних можливостей її організму для покращення фізичного і 
психологічного стану. 

Фізична реабілітація – система заходів, спрямованих на вироблення і 
застосування комплексів фізичних вправ на різних етапах лікування і 
реабілітації, що забезпечують функціональне відновлення особи, виявляють і 
розвивають резервні і компенсаторні можливості організму шляхом вироблення 
нових рухів, компенсаторних навичок, користування технічними та іншими 
засобами реабілітації, виробами медичного призначення. 

Соціальна реабілітація – система заходів, спрямованих на створення і 
забезпечення умов для повернення особи до активної участі у житті, 
відновлення її соціального статусу та здатності до самостійної суспільної і 
родинно-побутової діяльності шляхом соціально-середовищної орієнтації та 
соціально-побутової адаптації, соціального обслуговування задоволення 
потреби у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації. 

Психологічна реабілітація – система заходів, спрямованих на 
відновлення, корекцію психологічних функцій, якостей, властивостей особи, 
створення сприятливих умов для розвитку та утвердження особистості. 

Соціальна допомога – система заходів, спрямованих на повернення 
особи до активного життя та праці, відновлення соціального статусу і 
формування в особи якостей, установок щодо пристосування до умов 
нормальної життєдіяльності шляхом правового і матеріального захисту її 
існування, підготовки до самообслуговування з формуванням здатності до 
пересування і спілкування, повсякденних життєвих потреб тощо. 

Абілітація – система заходів, спрямованих на опанування особою знань 
та навичок, необхідних для її незалежного проживання в соціальному 
середовищі: усвідомлення своїх можливостей та обмежень, соціальних ролей, 
розуміння прав та обов’язків, уміння здійснювати самообслуговування. 

Професійна адаптація – система заходів, спрямованих на забезпечення 
успішного професійного становлення працюючої особи, формування в неї 
професійних якостей, установок, потреби активно і творчо працювати. 

Психологічна підтримка – система соціально-психологічних, 
психолого-педагогічних способів і методів допомоги особі з метою оптимізації 
її психоемоційного стану в процесі формування здібностей і самосвідомості, 
сприяння соціально-професійному самовизначенню, підвищенню 
конкурентоспроможності на ринку праці та спрямуванню зусиль особи на 
реалізацію власної професійної кар’єри. 

Психолого-педагогічний супровід – системна діяльність практичного 
психолога та корекційного педагога, спрямована на створення комплексної 
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системи клініко-психологічних, психолого-педагогічних і психотерапевтичних 
умов, що сприяють засвоєнню знань, умінь і навичок, успішній адаптації, 
реабілітації, особистісному становленню особи, нормалізації сімейних 
стосунків, її інтеграції в соціум. 

Індивідуальна програма реабілітації – комплекс оптимальних видів, 
форм, обсягів, термінів реабілітаційних заходів з визначенням порядку і місця 
їх проведення, спрямованих на відновлення та компенсацію порушених або 
втрачених функцій організму і здібностей конкретної особи до виконання видів 
діяльності, визначених у рекомендаціях медико-соціальної експертної комісії. 

Реабілітаційна установа – установа, підприємство, заклад, у тому числі 
їх відділення, структурні підрозділи, незалежно від форми власності, що 
здійснює реабілітацію інвалідів і дітей-інвалідів відповідно до державних 
соціальних нормативів у сфері реабілітації. 

Законодавство України з питань реабілітації інвалідів ґрунтується на 
Конституції України (254к/96-ВР) і складається Закону про реабілітацію 
інвалідів, законів України «Про державні соціальні стандарти і державні 
соціальні гарантії» (2017-14), «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні» (875-12), «Про соціальні послуги» (966-15), інших нормативно-
правових актів, що регулюють правовідносини у цій сфері, та міжнародних 
договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою. 

Основними завданнями законодавства України з питань реабілітації 
інвалідів є: 

1) створення умов для усунення обмежень життєдіяльності інвалідів, 
відновлення і компенсації їх порушених або втрачених здатностей до 
побутової, професійної, суспільної діяльності; 

2) визначення основних завдань системи реабілітації інвалідів, видів і 
форм реабілітаційних заходів; 

3) розмежування повноважень між центральними і місцевими органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування; 

4) регламентування матеріально-технічного, кадрового, фінансового, 
наукового забезпечення системи реабілітації інвалідів; 

5) структурно-організаційне забезпечення державної соціальної політики 
по відношенню до інвалідів і дітей-інвалідів; 

6) сприяння залученню громадських організацій інвалідів до реалізації 
державної політики у цій сфері. 

Дія цього Закону поширюється на: громадян України, які в 
установленому порядку визнані інвалідами; сім’ї інвалідів, дітей-інвалідів; 
інвалідів з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в 
Україні, та осіб, які набули статусу біженців в Україні, якщо інше не 
передбачено законами України чи міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України; інвалідів з числа 
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іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах тимчасово 
перебувають в Україні і мають право на реабілітацію згідно із законами 
України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України; жінок після мастектомії в частині забезпечення їх 
протезно-ортопедичними виробами. 

 
1.2. Повноваження органів виконавчої влади в 

реабілітації неповносправних осіб 
Державна політика України у сфері реабілітації інвалідів: забезпечує 

координованість системи реабілітації, що реалізується через своєчасність, 
безперервність та комплексність відновлювальних заходів і методик, а також 
доступність технічних та інших засобів реабілітації і виробів медичного 
призначення, реабілітаційних послуг, відповідність їх змісту, рівня та обсягу 
фізичним, розумовим, психічним можливостям і стану здоров’я інваліда, 
дитини-інваліда; регламентує умови надання реабілітаційних послуг; гарантує 
матеріально-технічне, фінансове, кадрове і наукове забезпечення системи 
реабілітації; визначає умови для відновлення або здобуття трудових навичок, 
отримання освіти, професійної перепідготовки і працевлаштування з 
урахуванням функціональних можливостей; забезпечує реабілітаційним 
установам рівні умови для здійснення реабілітації; формулює вимоги до 
об’єктів соціальної інфраструктури; сприяє участі громадських організацій у 
формуванні і реалізації політики у цій сфері. 

Реалізація державної політики у сфері реабілітації інвалідів покладається 
на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, що 
забезпечують розробку і виконання програм для запобігання виникненню 
інвалідності, компенсації вад і розладів функцій організму особи, створення 
умов для їх усунення шляхом медичної, психолого-педагогічної, психологічної, 
фізичної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної, соціальної 
реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів. 

Державне управління системою реабілітації інвалідів покладається на 
центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування, які здійснюють керівництво підприємствами, установами, 
закладами системи реабілітації інвалідів, аналітично-прогнозну діяльність, 
визначають тенденції розвитку і вплив демографічної, соціально-економічної, 
екологічної ситуації, інфраструктури виробничої та невиробничої сфер, ринку 
праці на стан інвалідності населення, формують напрями взаємодії різних ланок 
системи реабілітації інвалідів, стратегічні напрями її розвитку, узагальнюють 
світовий і вітчизняний досвід у цій сфері. До органів виконавчої влади, які 
здійснюють державне управління системою реабілітації інвалідів, належать 
центральні органи виконавчої влади у сферах праці та соціальної політики, 
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охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, будівництва та 
архітектури, інші центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи, 
що займаються формуванням і реалізацією державної соціальної політики або 
здійснюють заходи з реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів. 

Центральні органи виконавчої влади координують діяльність місцевих 
органів виконавчої влади, організовують розробку та виконання цільових 
державних програм, запроваджують правові, економічні та організаційні 
механізми, сприяють міжнародному співробітництву. 

Інвалідність і ступінь втрати здоров’я повнолітніх хворих  
встановлюються медико-соціальними експертними комісіями, а неповнолітніх –  
лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів. 
Залежно від ступеня розладу функцій організму та обмеження життєдіяльності 
особі встановлюється перша, друга чи третя група інвалідності. Перша група 
інвалідності поділяється на підгрупи А і Б, залежно від ступеня втрати здоров’я 
інваліда та обсягів потреби в постійній сторонній допомозі. До підгрупи А 
першої групи інвалідності відносяться особи з виключно високим ступенем 
втрати здоров’я, надзвичайною залежністю від постійної допомоги інших осіб і 
які фактично не здатні до самообслуговування. До підгрупи Б першої групи 
інвалідності відносяться особи з високим ступенем втрати здоров’я, значною 
залежністю від інших осіб у забезпеченні життєво важливих функцій і які 
частково здатні до виконання окремих елементів самообслуговування. Особам 
у віці до 18 років лікарсько-консультативними комісіями лікувально-
профілактичних закладів встановлюється категорія «дитина-інвалід». 

Встановлення інвалідності і ступеня втрати здоров’я супроводжується 
складанням індивідуальної програми реабілітації інваліда, що визначає 
реабілітаційні заходи і терміни їх реалізації. 

Медико-соціальні експертні комісії визначають: ступінь обмеження 
життєдіяльності особи, стан працездатності, групу інвалідності, причину і час 
настання інвалідності; види трудової діяльності, рекомендовані для інваліда за 
станом його здоров’я; причинний зв’язок інвалідності із захворюванням чи 
каліцтвом; ступінь обмеження життєдіяльності у хворих для направлення їх у 
стаціонарні установи соціального обслуговування. Медико-соціальні експертні 
комісії здійснюють організацію робіт щодо вивчення причин виникнення 
інвалідності, її рівня і динаміки, вони зобов’язані забезпечити своєчасний огляд 
інвалідів, а лікувально-консультативні комісії – дітей-інвалідів. Всі ці послуги 
надаються безкоштовно. Положення про порядок, умови та критерії 
встановлення інвалідності затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Експертиза професійної придатності повнолітніх інвалідів 
здійснюється медико-соціальними експертними комісіями. Висновок медико-
соціальної експертної комісії з професійної придатності включається в 
індивідуальну програму реабілітації інваліда. Рішення медико-соціальних 
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експертних комісій є обов’язковими для виконання органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 
організаціями, реабілітаційними установами незалежно від типу. 

Центральні органи виконавчої влади беруть участь у здійсненні 
державної політики у сфері реабілітації інвалідів та забезпечують: контроль за 
втіленням державної політики у сфері реабілітації інвалідів; розробку 
нормативно-правових актів з питань соціального захисту інвалідів, контроль за 
додержанням законодавства; розробку галузевих програм розвитку системи 
реабілітації інвалідів, а також участь у розробці таких міжгалузевих програм; 
участь у розробці єдиних державних нормативів у сфері реабілітації, критеріїв 
та вимог до реабілітаційних заходів, Державної типової програми реабілітації 
інвалідів, вимог щодо забезпечення реабілітаційних установ; контроль якості 
виробів медичного призначення, засобів реабілітації; затвердження типових 
положень про реабілітаційні установи; створення умов для забезпечення 
інвалідів засобами і послугами реабілітації, виробами медичного призначення; 
організацію професійної підготовки кадрів для системи реабілітації інвалідів, 
впровадження новітніх реабілітаційних методик і технологій, передового 
досвіду у цій сфері; науково-методичне керівництво, контроль за дотриманням 
нормативно-правових актів, державних соціальних нормативів у сфері 
реабілітації, критеріїв та вимог до реабілітаційних заходів, перевірку діяльності 
реабілітаційних установ; доступність для інвалідів об’єктів соціальної 
інфраструктури та інформації, виготовлення спеціального виробничого і 
побутового обладнання, пристосувань для полегшення побуту і праці цієї 
категорії громадян; участь у створенні і підтримці міжвідомчого 
інформаційного простору з проблем інвалідності; співробітництво з 
державними органами і реабілітаційними установами іноземних держав. 

Місцеві органи виконавчої влади виконують наступні функції: 
вживають заходів щодо розширення мережі реабілітаційних установ, у тому 
числі шляхом створення недержавних реабілітаційних установ; організують 
виконання державних програм у сфері реабілітації інвалідів; організують 
контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють 
реабілітаційні заходи, незалежно від підпорядкування і форми власності, за 
додержанням ними вимог ліцензування; створюють умови для забезпечення 
інвалідів, дітей-інвалідів, виходячи з їх потреб та відповідно до рекомендацій 
МСЕК, засобами і послугами реабілітації, виробами медичного призначення, 
спеціальним автотранспортом; створюють умови для розвитку творчих 
здібностей інвалідів, дітей-інвалідів, занять фізичною культурою і спортом 
інвалідів, дітей-інвалідів; затверджують положення реабілітаційних установ 
комунальної форми власності, погоджують положення реабілітаційних установ 
недержавної форми власності; організують підготовку і підвищення 
кваліфікації кадрів з реабілітації інвалідів, роботу з науково-методичного 
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забезпечення реабілітаційних установ; забезпечують реалізацію державних 
програм, розробляють з урахуванням особливостей і фінансують регіональні, 
місцеві програми зазначеного напряму; сприяють роботі громадських 
організацій; беруть участь у створенні і підтримці міжвідомчого 
інформаційного простору з проблем інвалідності; організують інформування 
інвалідів про зміни у законодавстві про реабілітацію інвалідів. 

 
1.3. Система реабілітації інвалідів в Україні 
Система реабілітації інвалідів забезпечує своєчасність, комплексність і 

неперервність медичної, психолого-педагогічної, фізичної, професійної, 
трудової, фізкультурно-спортивної, соціальної реабілітації, досягнення 
інвалідами, дітьми-інвалідами оптимального фізичного, інтелектуального, 
психічного і соціального рівня життєдіяльності. Систему реабілітації інвалідів, 
дітей-інвалідів складають: органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування; реабілітаційні установи для інвалідів; будинки дитини – 
дошкільні навчальні заклади для дітей з вадами; спеціальні та санаторні 
дошкільні навчальні заклади компенсуючого типу для дітей віком від двох до 
семи років, які потребують корекції розвитку, тривалого лікування та 
реабілітації; дошкільні навчальні заклади комбінованого типу для дітей віком 
від двох місяців до шести років; дошкільні навчальні заклади системи освіти, в 
яких забезпечуються фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція 
психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують  
інші навчальні заклади чи виховуються вдома; спеціальні загальноосвітні 
школи; загальноосвітні санаторні школи – загальноосвітні навчальні заклади  
I-III ступенів з відповідним профілем системи освіти для дітей, які потребують 
тривалого лікування; навчальні заклади системи органів праці та соціального 
захисту населення; установи соціального обслуговування інвалідів; санаторно-
курортні установи системи органів праці та соціального захисту населення; 
протезно-ортопедичні підприємства; установи культури, санаторно-курортні та 
оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів; академічні та галузеві 
науково-дослідні, науково-методичні установи, які беруть участь у здійсненні 
державної політики у сфері реабілітації інвалідів. 

Реабілітаційні установи залежно від змісту реабілітаційних заходів, які 
вони здійснюють, відносяться до таких типів: медичної реабілітації; медико-
соціальної реабілітації; соціальної реабілітації; психолого-педагогічної 
реабілітації; фізичної реабілітації; професійної реабілітації; трудової 
реабілітації; фізкультурно-спортивної реабілітації. Реабілітаційні установи 
можуть мати змішаний тип. Реабілітаційні установи створюються на основі 
державної, комунальної і приватної власності, а також шляхом об’єднання 
майна різних форм власності. Потреба в державних реабілітаційних установах 
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визначається відповідно до соціально-економічних і демографічних потреб 
України та її регіонів центральними органами виконавчої влади. Рішення про їх 
створення приймаються Кабінетом Міністрів України. 

Потребу в комунальних реабілітаційних установах визначають місцеві 
органи виконавчої влади. Рішення про їх створення приймаються органами 
місцевого самоврядування. Реабілітаційні установи, засновані на приватній 
власності, можуть надавати реабілітаційні послуги на професійній основі за 
рахунок власних коштів, залучених коштів або коштів державного чи місцевих 
бюджетів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
Реабілітаційні установи забезпечують якість реабілітації відповідно до 
державних соціальних нормативів у сфері реабілітації, критеріїв і вимог до 
реабілітаційних заходів. 

Державні соціальні нормативи у сфері реабілітації інвалідів 
встановлюють вимоги до змісту та обсягу реабілітаційних заходів з 
урахуванням оцінки стану здоров’я інваліда щодо здатності до 
самообслуговування, самостійного пересування, спілкування, контролювання 
своєї поведінки, навчання і зайняття трудовою діяльністю. Державні соціальні 
нормативи у сфері реабілітації інвалідів розробляються центральними органами 
виконавчої влади, за участю реабілітаційних установ, відповідних науково-
дослідних установ, на основі наукових досліджень. 

Державна типова програма реабілітації інвалідів встановлює 
гарантований державою перелік послуг з різних типів реабілітації, виробів 
медичного призначення, які надаються інваліду з урахуванням фактичних 
потреб. Державна типова програма реабілітації інвалідів розробляється 
центральним органом виконавчої влади, з урахуванням пропозицій 
всеукраїнських громадських організацій інвалідів. Державна типова програма 
реабілітації інвалідів і порядок її реалізації погоджуються Радою у справах 
інвалідів при Кабінеті Міністрів України та затверджуються Кабінетом 
Міністрів України. 

Організація реабілітаційного процесу. Реабілітаційний процес включає 
такі складові: відновлювальні медичні заходи, реконструктивна хірургія, 
ендопротезування, протезування, ортезування, санаторно-курортне лікування; 
медична, медико-соціальна, соціальна, психологічна, психолого-педагогічна, 
фізична, професійна, трудова, фізкультурно-спортивна реабілітація, соціальна 
адаптація; забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами 
медичного призначення; освіта, професійна орієнтація, сприяння в 
працевлаштуванні, виробнича адаптація; фізкультурно-спортивні заходи, 
оздоровлення. Реабілітаційні установи здійснюють комплексну реабілітацію 
інвалідів шляхом реалізації соціально-економічних, медичних, фізичних, 
психологічних, педагогічних, професійних та інших заходів відновлювального 
характеру, спрямованих на попередження прогресування патологічного 
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процесу, усунення чи максимально можливу компенсацію обмежень 
життєдіяльності, відновлення здоров’я та трудових навичок інвалідів, корекцію 
психічних процесів, здобуття ними освіти, їх трудову зайнятість незалежно від 
категорії і причин інвалідності. 

Реабілітаційні установи можуть створювати реабілітаційні комісії, до 
складу яких входять провідні фахівці реабілітаційної установи та представники 
місцевих органів виконавчої влади відповідно до типу реабілітаційної установи. 
Реабілітаційні комісії здійснюють: планування навчально-виховної та 
корекційно-відновлювальної роботи, контроль за її ефективністю; визначення 
реабілітаційних технологій, строків і тривалості проходження реабілітації 
інвалідом відповідно до їх індивідуальної програми реабілітації з урахуванням 
реабілітаційного потенціалу інваліда та реабілітаційного прогнозу; контроль за 
виконанням індивідуальної програми реабілітації інваліда; забезпечення 
послідовності, комплексності і безперервності виконання реабілітаційних 
заходів, оцінку їх результатів та ефективності; внесення змін до індивідуальної 
програми реабілітації інваліда у разі необхідності її оперативного  
коригування; затвердження висновку про виконання індивідуальної програми 
реабілітації інваліда. 

Заклади охорони здоров’я проводять медичний огляд інвалідів, які 
проходять реабілітацію, моніторинг і корекцію стану здоров’я, здійснення 
лікувально-профілактичних заходів. Інвалідам, які проходять реабілітацію в 
реабілітаційних установах державної і комунальної форм власності, надається 
безоплатне медичне обслуговування. Контроль за станом здоров’я інвалідів, які 
проходять реабілітацію, покладається на органи охорони здоров’я. Порядок 
організації і перелік медичних послуг, що надаються реабілітаційними 
установами встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Для організації психологічної підтримки і супроводу інвалідів та їх сімей 
у реабілітаційних установах може створюватися психологічна служба. 
Інвалідам, які проходять реабілітацію в реабілітаційних установах, послуги 
психологічних служб надаються безоплатно. 

Наукове і методичне забезпечення реабілітаційних установ 
здійснюють центральні органи виконавчої влади, які беруть участь у 
формуванні і реалізації державної соціальної політики та здійснюють заходи з 
реабілітації інвалідів. Наукові дослідження у сфері реабілітації інвалідів на 
замовлення центральних органів виконавчої влади здійснюють Національна 
академія наук України, Академія медичних наук України, Академія 
педагогічних наук України, академічні, галузеві науково-дослідні інститути. 

Кадрове забезпечення реабілітаційних установ. Навантаження, 
тривалість і режим робочого часу, тривалість і види відпусток працівників 
реабілітаційних установ встановлюються відповідно до нормативно-правових 
актів. Умови оплати праці працівників реабілітаційних установ визначаються 
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згідно із законодавством незалежно від відомчої підпорядкованості. Умови 
оплати праці та штатна чисельність працівників недержавних реабілітаційних 
установ, заснованих на приватній власності, встановлюються власником. 

Індивідуальна програма реабілітації інваліда розробляється відповідно 
до Державної типової програми реабілітації інвалідів для повнолітніх  
інвалідів – медико-соціальною експертною комісією, для дітей-інвалідів – 
лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів. 
Визначення конкретних обсягів, методів і термінів проведення реабілітаційних 
заходів, які повинні бути здійснені щодо інваліда, кошторис витрат за рахунок 
бюджетних коштів чи загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, а також контроль за виконанням індивідуальної програми 
реабілітації інваліда здійснюють медико-соціальні експертні комісії (лікарсько-
консультаційні комісії), органи праці та соціального захисту населення, служби 
зайнятості, реабілітаційні установи, розпорядники відповідних коштів. 

Обсяг реабілітаційних заходів, що передбачається індивідуальною 
програмою реабілітації інваліда, не може бути меншим від передбаченого 
Державною типовою програмою реабілітації інвалідів. Індивідуальна програма 
реабілітації інваліда є обов’язковою для виконання органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, реабілітаційними установами. 
Індивідуальна програма реабілітації має рекомендаційний характер. Інвалід має 
право відмовитися від будь-якого виду, форми та обсягу реабілітаційних 
заходів, передбачених його індивідуальною програмою реабілітації, або від 
усієї програми в цілому. Інвалід самостійно вирішує питання про вибір та 
забезпечення конкретними засобами чи послугами реабілітації. Положення про 
індивідуальну програму реабілітації інваліда, порядок її фінансування та 
реалізації затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Відповідно до Державної типової програми реабілітації інвалідів можуть 
здійснюватися такі види реабілітаційних заходів щодо інвалідів: 

 медичні, які передбачають медикаментозне лікування, 
відновлювальну терапію, реконструктивну хірургію, ендопротезування, 
забезпечення виробами медичного призначення, протезуванням, ортезуванням; 

 фізичні, які передбачають відновлення, покращення, стабілізацію, 
координацію рухових дій, уміння користуватися протезами, ортезами та 
іншими технічними засобами реабілітації, що поліпшать самообслуговування, 
адаптацію інваліда в суспільному житті; 

 психологічні, які мають на меті психокорекцію якостей і функцій 
інваліда, його мотивації до життєдіяльності та праці, профілактику негативних 
психічних станів, навчання прийомів і методів психологічної саморегуляції; 

 професійні, які передбачають сприяння у професійному навчанні, 
професійній адаптації; 
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 трудові, які передбачають раціональне працевлаштування і 
психологічну підтримку в процесі професійної адаптації до виробничих умов; 

 соціальні, які передбачають соціально-побутову адаптацію і 
соціально-середовищну орієнтацію, соціальне обслуговування, забезпечення 
технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення; 

 психолого-педагогічні, які передбачають психологічну і педагогічну 
корекцію розвитку; 

 фізкультурно-спортивні, які передбачають фізкультурно-спортивну 
підготовку та адаптацію, організацію і проведення фізкультурно-оздоровчих і 
спортивних занять. 

Основними формами реабілітаційних заходів є: 
 надання реабілітаційних послуг; 
 забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами 

медичного призначення; 
 матеріальне забезпечення. 
Реабілітаційні послуги надаються інвалідам в установах і закладах 

системи реабілітації інвалідів, а також у разі потреби за місцем проживання. 
Для забезпечення догляду за інвалідом з важкими формами інвалідності у разі 
тимчасової відсутності осіб, які доглядають за ним, органи виконавчої влади, 
органи місцевого самоврядування створюють відділення тимчасового 
перебування інвалідів при установах соціального обслуговування, 
реабілітаційних установах, а також можуть створювати будинки тимчасового 
перебування інвалідів. Порядок здійснення реабілітаційних заходів 
визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу 
виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики. 

Держава забезпечує розробку, виробництво, закупівлю технічних та 
інших засобів реабілітації, поширює інформацію про таку продукцію. 
Технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів є: засоби для 
пересування; спеціальні засоби для самообслуговування; спеціальні засоби для 
догляду; спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну 
інформацією; спеціальні засоби для освіти і занять трудовою діяльністю; 
протезні вироби; спеціальне фізкультурно-спортивне обладнання і 
спорядження, спортивний інвентар. 

Рішення про забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами 
реабілітації, виробами медичного призначення приймається медико-
соціальними експертними комісіями (лікарсько-консультативними комісіями) 
на підставі медичних показань і протипоказань, а також соціальних критеріїв. 
Діти-інваліди мають пріоритетне право на забезпечення технічними та іншими 
засобами реабілітації, виробами медичного призначення. 

Учасниками реабілітаційного процесу є: педагогічні, медичні, 
соціальні, музичні працівники, психологи, психотерапевти, спортивні тренери, 
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майстри виробничого навчання реабілітаційної установи, реабілітологи та інші 
фахівці, пов’язані з реабілітаційним процесом; інваліди, які проходять 
реабілітацію; законні представники інвалідів. 

Основні права інвалідів при проведенні реабілітації. При здійсненні 
реабілітаційних заходів інваліди мають право на: поважливе і гуманне 
ставлення з боку працівників реабілітаційних установ; вибір виду реабілітації і 
реабілітаційної установи; отримання інформації про свої права, обов’язки, 
умови та форми здійснення реабілітаційних заходів; відмову від 
реабілітаційних заходів; конфіденційність інформації особистого характеру, в 
тому числі стосовно особливостей і характеру ураження здоров’я; захист своїх 
прав і законних інтересів, у тому числі в судовому порядку. 

Медична реабілітація інвалідів здійснюється в лікувально-
профілактичних закладах, реабілітаційних установах відповідного типу. Вона 
включає всі види відновного лікування у стаціонарних, амбулаторних і 
санаторно-курортних умовах, диспансерне спостереження, профілактичні 
заходи, а також реконструктивну хірургію, протезування та ортезування. При 
виникненні у хворих дефекту здоров’я в результаті захворювання або травми, у 
тому числі при переході захворювання в хронічну стадію, медико-соціальні 
експертні комісії (лікарсько-консультативні комісії) або реабілітаційні установи 
складають відповідний розділ індивідуальної програми реабілітації інваліда. 
Конкретні обсяги, методи, місце реалізації і строки проведення реабілітаційних 
заходів визначаються в індивідуальній програмі реабілітації інваліда. 

Рання реабілітація дітей-інвалідів (до 7 років) спрямовується на 
зменшення або подолання фізичних, психічних розладів та інтелектуальних 
вад, набуття побутових та соціальних навичок, розвиток здібностей, поступову 
повну або часткову інтеграцію в суспільство. Рання реабілітація забезпечує 
комплексний підхід до дитини-інваліда, який полягає в поєднанні різних видів 
та форм реабілітації, передбачає залучення до реабілітаційного процесу батьків 
або осіб, які їх замінюють, включає соціальну, психологічну, освітню, 
консультативну допомогу сім’ям, в яких виховуються діти-інваліди, за місцем 
їх проживання. Рання реабілітація дітей-інвалідів здійснюється відповідно до їх 
індивідуальних програм реабілітації і супроводжується медичним і 
психологічним спостереженням за ними. 

Фізична реабілітація передбачає відновлення та компенсацію втрачених 
функцій організму, досягнення фізичної самостійності та активності, 
покращення фізичного стану життєдіяльності інваліда. Вона здійснюється 
відповідно до індивідуальної програми реабілітації, яка розробляється на 
підставі фізичного обстеження та визначає комплекс фізичних вправ і 
рекомендацій інвалідам стосовно їх послідовності, дозованості, тривалості 
тощо, спрямованих на поліпшення діяльності організму і координації 
вправності рухів, відновлення фізичної дієздатності, підтримання нормального 
рівня життєдіяльності. 
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Фізкультурно-спортивна реабілітація спрямовується на підвищення 
рухової активності, оздоровлення, формування компенсаторних функцій 
організму і позитивної мотивації в інвалідів до суспільної адаптації. 
Фізкультурно-спортивну реабілітацію, проведення з інвалідами фізкультурно-
оздоровчих і спортивних заходів організовують центральний орган виконавчої 
влади, центральний орган виконавчої влади у галузі освіти. Інвалідам послуги з 
фізкультурно-спортивної реабілітації надаються безоплатно. Фізкультурно-
спортивна реабілітація інвалідів, дітей-інвалідів здійснюється відповідно до їх 
індивідуальних програм реабілітації та супроводжується медичним 
спостереженням за ними. 

Інформаційні ресурси у сфері реабілітації інвалідів формуються у 
вигляді централізованого банку даних з проблем інвалідності, що містить  
дані про характер і причини інвалідності, освітній і професійний рівень 
інвалідів, склад сім’ї, рівень доходів, потребу і забезпечення технічними та 
іншими засобами реабілітації, протезно-ортопедичними виробами, виробами 
медичного призначення, послугами реабілітації, спеціальним автотранспортом, 
санаторно-курортним лікуванням тощо. Інформаційні ресурси у сфері 
реабілітації інвалідів формуються і підтримуються в межах своїх повноважень: 
на центральному рівні, на регіональному рівні, на місцевому рівні. На  
підставі даних інформаційних ресурсів органи виконавчої влади здійснюють 
соціальний моніторинг, планування і прогнозування потреб інвалідів у засобах і 
послугах реабілітації. 

 

1.4. Порядок забезпечення окремих категорій населення 
технічними та іншими засобами реабілітації 

У листопаді 2011 року Верховною Радою України ухвалені зміни до ст.26 
Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», які передбачають 
запровадження нового механізму забезпечення ТЗР. 

Відповідно до прийнятих змін, інвалід сам має право обирати 
підприємство для отримання протезно-ортопедичних послуг, на якому за 
результатами індивідуального обстеження буде оформлене індивідуальне 
замовлення, визначено тип технічного засобу реабілітації, що відповідають 
вимогам цього інваліда. 

Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації 
інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, перелік таких 
засобів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012  
№ 321 (далі – Порядок). 

Цей Порядок визначає: 
 механізм безоплатного забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та 

інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами 
реабілітації (далі – ТЗР); 
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 безготівкового перерахування коштів підприємствам, що виконали 
індивідуальні заявки інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій 
населення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, надання 
послуг з їх ремонту. 

Категорії осіб, які мають право на забезпечення ТЗР: 
 інваліди та діти-інваліди забезпечуються усіма видами технічних та 

інших засобів реабілітації. Також зазначеними засобами (крім засобів для 
пересування) забезпечуються діти віком до 18 років з вадами слуху, зору, 
опорно-рухового апарату; 

 ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і 
ветерани державної пожежної охорони забезпечуються протезами верхніх та 
нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, 
які є обов’язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами; 

 особи похилого віку забезпечуються протезами верхніх та нижніх 
кінцівок і спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є 
обов’язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами. 

 жінки після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз 
забезпечуються протезами молочних залоз, ліфами для їх кріплення, ортезами 
на верхні кінцівки, зокрема компресійними рукавами. 

Куди і кому звертатися для взяття на облік щодо забезпечення ТЗР 
Інваліди, діти-інваліди та інші окремі категорії населення звертаються  

до управління праці та соціального захисту населення за зареєстрованим  
місцем проживання. 

Громадяни, які не можуть самостійно зібрати та надати до управління 
праці та соціального захисту населення документи, можуть доручити це своєму 
представнику (рідні, сусіди, соціальний працівник, працівник сільської ради). 

Які документи необхідно подати інваліду для взяття на облік щодо 
забезпечення ТЗР 

1) заява про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації; 
2) анкета на технічні засоби реабілітації (із зазначенням конкретної 

моделі виробу та виробника); 
3) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 
4) паспорт або свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років); 
5) довідку про реєстрацію місця проживання; 
6) висновок МСЕК про встановлення інвалідності (для дітей-інвалідів –

висновок ЛКК); 
7) індивідуальну програму реабілітації (для інваліда та дитини-інваліда); 
8) висновок ЛКК для забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації (для інших осіб); 
9) копію пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної 

соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії; 
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10) копію посвідчення, яке підтверджує статус особи, що має право на 
пільги відповідно до законодавства. 

Копії подаються з відповідними оригіналами. 
Якщо звертається законний представник інваліда чи іншої особи, він 

подає разом із зазначеними документами свій паспорт та документ, що 
підтверджує його повноваження законного представника. 

Де можна замовити та отримати ТЗР 
Інвалід, дитина-інвалід, дитина віком до 18 років або їх законний 

представник після одержання направлення в органах праці та соціального 
захисту населення замовляє ТЗР: 

 на підприємстві; 
 в сервісному центрі; 
 в місцевому органі праці та соціального захисту населення. 
ТЗР видають місцеві органи праці та соціального захисту населення, або 

за бажанням інваліда їх можна отримати безпосередньо на підприємстві чи в 
сервісному центрі. 

Умови забезпечення ТЗР 
ТЗР видаються без права їх продажу, дарування і передачі іншій особі 

протягом строку, на який видається такий засіб. 
Першочергово ТЗР забезпечуються діти-інваліди, позачергово -інваліди 

та жінки після мастектомії, з вродженими вадами молочних залоз у разі 
первинного протезування. 

Позачергово забезпечуються магнітофонами інваліди І і II групи по зору, 
які є постійними відвідувачами бібліотеки. 

Діти-інваліди забезпечуються протезно-ортопедичними виробами у міру 
свого зростання, проте ортопедичним взуттям – не більше чотирьох пар на рік. 

Діти віком до 18 років забезпечуються протезно-ортопедичними 
виробами у міру свого зростання (ортопедичне взуття – 2 пари на рік). 

Інваліди та діти інваліди можуть бути забезпечені одночасно не більш, як 
двома кріслами колісними: дорожнім і універсальним (одне з яких може бути з 
електричним приводом). 

У разі, коли інвалід, дитина-інвалід, дитина віком до 18 років не може 
користуватися технічними засобами реабілітації серійного виробництва, що 
підтверджено індивідуальною програмою реабілітації або висновком МСЕК, 
ЛКК, він забезпечується засобом реабілітації за індивідуальним замовленням. 

Заміна та повернення ТЗР 
Заміна пошкоджених ТЗР проводиться в разі неможливості 

(недоцільності) проведення ремонту виробу. 
Після підтвердження неможливості (недоцільності) проведення ремонту 

пошкодженого виробу, інвалід забезпечується, за наявності, новим відповідним 
засобом або його аналогом. 
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У разі отримання інвалідом, дитиною-інвалідом, іншою особою або їх 
законними представниками неякісного ТЗР спеціаліст місцевого органу праці та 
соціального захисту населення чи сервісного центру складає акт про 
непридатність до експлуатації або неналежну якість відповідного засобу. Такий 
засіб повертається підприємству, яке здійснило його поставку, а інваліду, 
дитині-інваліду, іншій особі видається інший засіб за рахунок підприємства. 

Засіб реабілітації, термін експлуатації якого ще не скінчився, 
повертається управлінню праці та соціального захисту населення у разі: 

 смерті інваліда; 
 якщо став не потрібний. 

Відмова від одержання ТЗР 
Інвалід, дитина-інвалід, інша особа, їх законні представники можуть 

відмовитися від виготовленого та поставленого ТЗР, але тоді він знімається з 
обліку на строк експлуатації відповідного засобу. 

Ремонт ТЗР 
У разі виникнення несправності ТЗР для здійснення ремонту необхідно 

звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем 
реєстрації проживання інваліда, дитини-інваліда. 

Ремонт технічних засобів реабілітації проводиться підприємствами, 
сервісними центрами за зверненням місцевого органу праці та соціального 
захисту населення на підставі заяви інваліда. 

Ремонт індивідуальних засобів реабілітації проводиться підприємствами 
на підставі письмової заяви інваліда, дитини-інваліда, іншої особи або їх 
законного представника. 

Доставка ТЗР 
Підприємствами-виробники, які виготовляють ТЗР, постачають їх до 

сервісних центрів. 
У разі відсутності сервісних центрів до установ, що вкажуть регіональні 

органи праці та соціального захисту населення. 

Сервісні центри 
Для реалізації нового механізму забезпечення, надання ефективної 

адресної допомоги інвалідам при державних та казенних протезно-
ортопедичних підприємствах створено сервісні центри із забезпечення інвалідів 
ТЗР та технічного обслуговування цих засобів. 

Де отримати висновок про необхідність у забезпеченні ТЗР 
 для інвалідів – медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) з 

оформленням індивідуальної програми реабілітації; 
 для дітей-інвалідів та інших осіб – лікувально-консультативні комісії 

лікувально-профілактичних закладів (ЛКК) або клініки Українського науково-
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дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності з оформленням відповідного висновку; 

 для інвалідів та дітей-інвалідів, які досягли шестирічного віку (для 
забезпечення кріслами колісними з електричним приводом), – обласні, 
центральні міські у мм. Києві та Севастополі, республіканська в Автономній 
Республіці Крим медико-соціальні експертні комісії з оформленням 
відповідного висновку; 

 для інших осіб – лікувально-консультативні комісії лікувально-
профілактичних закладів (ЛКК) з оформленням відповідного висновку; 

 для інвалідів по слуху підставою забезпечення мобільними 
телефонами є висновок МСЕК про інвалідність по слуху; 

 для інвалідів І і II групи по зору підставою забезпечення годинниками 
та магнітофонами є висновок МСЕК про інвалідність по зору; 

 для інвалідів І і II групи по зору з числа студентів та слухачів вищих 
навчальних закладів І–IV рівня акредитації і професійно-технічних навчальних 
закладів, юристів, журналістів, педагогів, інших спеціалістів, керівників та їх 
заступників підставою забезпечення диктофонами є: 

а) висновок МСЕК про інвалідність по зору; 
б) рішення комісії Міністерства соціальної політики Автономної 

Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення 
обласних, Головного управління праці та соціального захисту населення 
Київської і Управління праці та соціального захисту населення 
Севастопольської міських держадміністрацій за участю представника УТОС. 

Основні види ТЗР: 
 протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття 

(системи отрезів на хребет, системи ортезів на верхні та нижні кінцівки, 
системи протезів верхніх та нижніх кінцівок, протези молочної залози, 
ортопедичне взуття); 

 спеціальні засоби для самообслуговування та догляду 
(наколінники, налокітники, рукавиці, подушки протипролежневі, крісла-стільці 
туалетні, сидіння на унітаз, сидіння для ванни та душу, підставки для ванни); 

 засоби для пересування (крісла колісні кімнатні та дорожні, крісла 
колісні з електричним приводом); 

 допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та 
підйому (палиці, милиці, ходунки); 

 меблі та оснащення (столи, столи-парти, стійки парти, стінки 
шведські дитячі, поручні); 

 спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну 
інформацією (магнітофони, диктофони, годинники, мобільні телефони для 
письмового спілкування). 
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РОЗДІЛ ІІ. ІНВАЛІДИ З УШКОДЖЕННЯМИ  
І ДЕФЕКТАМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТА 

 
Інваліди з порушеннями опорно-рухового апарату – неоднорідна 

категорія. Їх медико-психологічні й фізичні особливості суттєво залежать від 
важкості дефекту і часу його виникнення – у дитинстві або у дорослому житті. 

Інваліди I групи з дитинства – психологічно найменш сприятливий 
контингент. Самооцінка їх низька, відношення до людей суперечливе. Інваліди 
II групи з дитинства відрізняються порівняною психічною стабільністю. У них 
вище, чим в інших інвалідів, самооцінка; вони відчувають себе найбільш 
особистісно сильними, відрізняються найменш вираженою депресивністю. У 
цієї категорії інвалідів міжособистісні відносини відносно стабільні і 
благополучні, вони не виглядають відгородженими, ізольованими від інших 
людей. Ці інваліди краще вловлюють нюанси взаємин з навколишніми, 
найбільш пластичні в спілкуванні. Інваліди III групи з дитинства внаслідок 
порушень опорно-рухового апарата характеризуються значною психологічною 
дезадаптацією, їх самооцінка суперечлива. Зовні, на усвідомленому рівні вона 
завищена, однак це лише компенсація глибоко лежачого, неусвідомленого 
почуття неповноцінності. Їх загальне відношення до навколишніх більш 
негативне, ніж у інвалідів I і II груп з дитинства. Особливу категорію являють 
собою інваліди з порушеннями опорно-рухового апарата, набутими в 
дорослому віці. У них, як і в інвалідів III групи з дитинства, загальне 
відношення до навколишніх негативне. 

 
2.1. Інваліди-ампутанти 
Це операція з видалення периферичного відділу кінцівки. Термін 

ампутація частіше застосовується відносно операції по видаленню частини 
кінцівки при перетинанні її між суглобами. Відсікання кінцівки або її частини 
через суглоб називають вичленовуванням (екзартикуляцією). Ампутацію 
виконують при повному або частковому відриві кінцівки; важких 
ушкодженнях, пов’язаних з розривом головних судин, нервів, розтрощенням 
великої кількості кісток і великим розчавленням м’язів; при гангрені кінцівки, 
викликаної облітерируючим ендартереїтом чи атеросклерозом, 
тромбоемболією, відмороженням і іншими захворюваннями, а також при 
злоякісних новоутвореннях. Рівень, на якому виконують ампутацію, залежить 
від характеру, локалізації і важкості ушкодження і його прийнято визначати в 
межах третини сегмента: нижньої, середньої або верхньої третини стегна, 
гомілки, плеча, передпліччя. Частина прооперованої кінцівки називається кутя. 
Велике значення в соціальній адаптації цієї групи хворих має фізична 
реабілітація, яка надає можливість добре підготувати хворого до протезування, 
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а надалі уникнути ускладнень, пов’язаних із застосуванням протеза. Після 
операції, яка проводиться під загальним знеболенням, можливі типові 
післяопераційні ускладнення: застійні явища в легенях; порушена діяльність 
серцево-судинної системи; тромбози й тромбоемболії. При ампутації нижньої 
кінцівки значно порушується статика тіла, центр ваги зміщується вбік 
збереженої кінцівки, викликаючи напруження нервово-м’язового апарату, 
необхідне для збереження рівноваги. «Наслідком цього є нахил таза вбік, де 
немає опори, що у свою чергу тягне викривлення хребта в поперековому відділі 
у фронтальній площині. Компенсаторно можуть розвиватись сколіотичні 
викривлення в протилежний бік в грудному і шийному відділах хребта. 
Спостерігається атрофія м’язів куті, викликана тим, що м’язи втрачають крапки 
дистального прикріплення, а також перерізанням судин і нервів. 

Після операції внаслідок больового синдрому обмежується рухливість 
збережених суглобів кінцівки, надалі заважаючи протезуванню.  

 
2.2. Інваліди з ураженням спинного мозку 
За даними ВООЗ, кількість хворих з ураженням спинного мозку 

становить у різних географічних регіонах від 29,4 до 50 чоловік на 1 млн. 
населення. Травми є найбільш частою причиною уражень спинного мозку, 
серед них автокатастрофи становлять 44,5%, падіння з висоти -18%, спортивні 
травми – 12,7%, поранення – 10%, інші причини – 5%. Крім травм ураження 
спинного мозку можуть викликати захворювання хребта: деформації, пухлини, 
аномалії розвитку, дегенеративні і запальні захворювання хребта. 

Історично в реабілітації паралізованих пацієнтів зложилися дві основних 
тенденції. Перша, характерна для країн з високим рівнем життя, полягає в 
максимальному пристосуванні людини до життя із втратою рухової функції: 
усвідомлення фізичних можливостей, що змінилися, освоєння навичок 
самообслуговування, пересування у візку по будинку і у громадських місцях, 
забезпечення гідних умов життя, доступності навчання і професійної 
діяльності, організації дозвілля, у тому числі занять доступними видами спорту. 
Друга тенденція спрямована на мобілізацію і тренування власних рухових 
можливостей пацієнта, розвиток збережених функцій і компенсацію втрачених 
з метою максимального відновлення самостійного пересування і 
самообслуговування. 

Мієлопатія – набуте незапальне ураження мозку. Під вертеброгенними 
мієлопатіями розуміють ушкодження мозку, викликане захворюванням або 
ушкодженням хребта. Основними факторами, що викликають мієлопатію, є: 

 компресія спинного мозку (СМ) стінками хребетного каналу або його 
патологічним вмістом: кістковими фрагментами, міжхребцевим диском або 
гематомою, при запальних захворюваннях – епідуральним абсцесом; 
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 ішемія через ушкодження або стискання вертебральних артерій; 
 механічне ушкодження тканини мозку (при травмі). 
Перераховані фактори можуть впливати на СМ роздільно або спільно. По 

тривалості впливу ушкодження поділяються на гострі, виникаючі в момент 
травми і хронічні, що розвиваються при тривалому або повторному впливі 
ушкоджую чого фактора. При хронічному ушкодженні хребта неврологічна 
симптоматика наростає поступово, з постійним прогресуванням або з періодами 
ремісії, або одномоментно, в результаті раптового настання декомпенсації. 

Незважаючи на різну етіологію захворювань хребта, основні прояви 
вертеброгенних мієлопатій однотипні: повна або часткова втрата довільних рухів і 
чутливості нижче рівня ураження і розлади функцій тазових органів. Виділяють 
кілька симптомокомплексів залежно від зони ураження СМ за поперечником: 

 ураження передніх відділів СМ супроводжується втратою довільних 
рухів, больової і температурної чутливості при збереженні пропріоцептивної; 

 ураження задніх відділів СМ характеризується випаданням 
пропріоцептивної чутливості, тоді як довільні рухи, больова і температурна 
чутливість не страждають; 

 клінічно повне поперечне ураження СМ діагностується при 
відсутності довільних рухів і всіх видів чутливості; 

 синдром центрального ураження СМ спостерігається при ураженнях 
шийного відділу і виражається в більшій слабкості м’язів рук, чим ніг, і втраті 
чутливості в сакральному відділі; 

 синдром Броуна-Секара (половинне ураження СМ) – втрата рухів, 
вібраційної і пропріоцептивної чутливості та дотику з боку ураження і 
відсутність больової і температурної чутливості на протилежному боці тіла. 

У більшості випадків неврологічна симптоматика спостерігається нижче 
зони ураження; виключення становлять висхідні мієлопатії, патогенез яких 
пов’язаний не з механічним ушкодженням нервових структур, а із тракційною 
мієлоішемією. Мікроциркуляторні зміни в спинному мозку при цьому 
розташовуються вище зони ушкодження хребта, що клінічно проявляється 
невідповідністю рівня кісткових і неврологічних порушень. 

У вітчизняній неврології традиційно повну втрату функції позначають як 
плегію, а часткову як парез, однак останнім часом використають також 
міжнародну термінологію, що позначає втрату рухових функцій як повну або 
неповну плегію. По числу кінцівок, що втратили довільний контроль рухів, 
розрізняють моно -, пара -, три – і тетра- плегії. 

Серед існуючих класифікацій травм хребта найбільш функціональною є 
класифікація F. Denis (1983), що базується на розробленій автором теорії 
«трьох колон». Передня колона хребта складається з передньої повздовжньої 
зв’язки, передніх відділів тіл хребців і міжхребцевих дисків; середня – із 
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прилеглих до хребетного каналу задніх половин тіл хребців, міжхребцевих 
дисків і задньої повздовжньої зв’язки; задню колону утворюють дуги, 
поперечні, суглобні і остисті відростки, а також м’язово- зв’язково -
капсулярний апарат хребта. 

Клінічні прояви і важкість ушкодження хребта за Denis визначаються: 1) 
механізмом ушкодження; 2) зоною ушкодження; 3) стабільністю ушкодженого 
сегмента (стабільні й нестабільні переломи хребта). 

Поняття нестабільності включає механічний і неврологічний компоненти. 
Механічна нестабільність характеризується патологічною рухливістю хребта, 
що виникла на рівні ураженого сегмента безпосередньо в момент травми, або 
прогресуванням деформації хребта у віддалені періоди після травми. 
Неврологічна нестабільність – це ушкодження або можливість ушкодження 
спинного мозку і його корінців кістковими фрагментами ушкоджених хребців 
безпосередньо під час травми або при її неадекватному лікуванні. 

Переломозвихи хребців є найбільш несприятливим варіантом ушкоджень 
хребта, нестабільним і механічно, і неврологічно. 

Травматична хвороба спинного мозку. Розрізняють кілька стадій 
травматичної хвороби СМ. 

1. Гострий період (до 2-3 діб) – характеризується симптомами 
спинального шоку: втратою рухів, чутливості, сухожилкових і вісцеральних 
рефлексів, зниженням тонусу м’язів. 

2. Ранній період (2 – 3 тижня) – відновлення рефлекторної збудливості і 
перехід у гіперрефлексію, поява симптому Бабінського, патологічних стопних 
знаків, підвищення тонусу м’язів, поява клонічної активності. 

3. Проміжний (2 – 3 міс) – формується переважання згинального або 
розгинального тонусу м’язів. Виникнення свастики чи гіпотрофії м’язів, 
можливе формування пролежнів, контрактур у суглобах. Формування 
рефлекторного сечового міхура. 

4. Пізній (3 міс – 1 рік) – супроводжується поступовим, 
односпрямованим (поліпшення або погіршення) зміною стану. 

5. Резидуальний (більше 1 року) – період наслідків і залишкових явищ, 
характеризується сформованим новим рівнем неврологічних функцій, характер 
яких надалі самостійно мало змінюється. 

Якщо плегія викликана спинальним шоком, рухові функції можуть 
відновитись відразу після виходу з нього. При неповних плегіях позитивна 
динаміка неврологічних функцій може спостерігатись вже в ранньому періоді 
травматичної хвороби СМ. 

Втрата рухових функцій визначається рівнем ураження СМ. Ураження на 
рівні 4 шийного хребця і вище викликає тетраплегію з одночасним порушенням 
функції дихання і вимагає штучної вентиляції легенів. При нижчому ураженні 
шийного відділу (С5-Тh1) звичайно страждають моторні ядра шийного 
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потовщення із втратою функції м’язів рук відповідних сегментів і провідні 
шляхи СМ, що призводить до порушення функції нижніх кінцівок, тобто до 
тетраплегії. Ураження в межах верхньо- і середньо- грудного відділів хребта 
(Т2-Т10) стосується функції провідних шляхів СМ і викликає нижню спастичну 
параплегію, моторні ядра поперекового потовщення і інтернейронні 
локомоторні структури при цьому залишаються збереженими. Ураження 
груднопоперекового відділу (рівень хребців Тh-L2), що включає поперекове 
потовщення СМ, проявляється як нижня млява параплегія. 

При ураженні конуса СМ (хребець L2) звичайно страждає функція 
дистальних м’язів ніг і функції тазових органів. Ураження на рівні кінського 
хвоста проявляється порушенням чутливості, болями; можливий млявий 
параліч ніг із втратою рефлексів, нетриманням сечі й калу. 

Розлади чутливості. При ураженні висхідних трактів СМ спостерігаються 
розлади різних видів чутливості: больової, тактильної, пропріоцептивної, 
температурної, вібраційної. Чутливість одного або кількох видів може бути 
відсутньою повністю (анестезія), бути зниженою (гіпестезія), підвищеною 
(гіперестезія) або збоченою (дизестезія). 

До основних вторинних порушень відносять високу спастичність м’язів, 
формування контрактур у суглобах, розвиток остеопорозу і виникнення 
пролежнів У паралізованих пацієнтів можливе виникнення тромбозу глибоких 
вен і осифікація; при ураженні вище Т6 важким ускладненням є вегетативна 
дизрефлексія, що проявляється потужними симпатичними реакціями з різким 
підйомом артеріального тиску у відповідь на біль або інші стимули. 

На основі зворотності процесу В.М.Угрюмов розділив пацієнтів на  
3 групи: 1) з повним відновленням провідності СМ; 2) із частковим 
відновленням; 3) без відновлення. Відповідно до цим минулого сформульовані 
завдання реабілітаційного лікування: 1) відновлення втрачених рухових 
функцій; 2) компенсація втрачених функцій за рахунок збережених;  
3) підтримка функціонального стану пацієнта на стабільному рівні, запобігання 
атрофії і вторинних ускладнень. 

Великий внесок у розвиток методів реабілітаційного лікування був 
внесений В.І. Дикулем (1988, 1990, 1992). Розроблена ним система реабілітації 
включає групу методик, здійснюваних за допомогою оригінальних 
пристосувань: силове тренування м’язів кінцівок і тазового поясу на тренажері 
із блоковою системою, тренування вертикальної пози в апараті з 
коліноупорами, етапне навчання ходьбі з використанням спеціального взуття, 
електроміостимуляцию. Тривалість щоденних занять за методом Дикуля 
становить для різних категорій пацієнтів від 2 до 8 год., середня тривалість 
курсу – від 3 міс до року. 

У ті ж роки А.А. Сметанкіним і О.В. Богдановим (1990) розроблена і 
впроваджена у виробництво і медичну практику методика регуляції різних 
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фізіологічних функцій за допомогою приладів з біологічним зворотним 
зв’язком (БОС). Метод заснований на реєстрації і поданні у вигляді слухового 
або візуального сигналу дефектної функції з метою її контролю й тренування. 
На основі БОС створені відеоігри, що дозволяють довгостроково 
концентрувати увагу дитини на напруженні тренованої м’язової групи. Метод 
дозволяє навчати дітей старше 4 років напруженню окремих м’язів і 
цілеспрямовано тренувати функціонально важливі або ослаблені м’язові групи; 
умовою використання методу є наявність мінімальної електричної активності. 
Заняття за методиками БОС проводяться стаціонарно або амбулаторно,  
2-5 разів у тиждень по 15-40 хв., тривалість курсу 15-25 занять. 

В інституті нейрохірургії ім. Бурденка була розроблена власна система 
реабілітації (2001). На початковому етапі основна увага приділяється 
медикаментозному і оздоровчому лікуванню, включаючи масаж і використання 
інструментальних методів – вібрації й гіпербаричної оксигенації. Руховий 
режим обмежений дихальною гімнастикою і пасивними вправами для кінцівок; 
широко застосовують електростимуляцію органів і систем. На другому етапі 
використовуються пасивні і активні гімнастичні вправи, у тому числі зі 
спортивними снарядами; активно застосовується електроміостимуляція; 
проводяться ортостатичні тренування і тренування втримання вертикальної 
пози. Змістом третього етапу є інтенсивне силове тренування на тренажері із 
блоковою системою, електростимуляція, навчання техніці ходьби і її 
тренування з різними опорними пристосуваннями. 

 
2.3. Інваліди з ДЦП 
Частота виникнення таких станів за даними різних авторів коливається 

від 2,5 до 6 випадків на 1000 новонароджених. За формулюванням Е. Греш 
(1998 р.) церебральний параліч є визначенням групи захворювань, що пов’язані 
з порушенням діяльності ЦНС. Ці порушення викликані мозковим 
ушкодженням, що виникає перед народженням, в процесі народження чи в 
межах перших кількох років після народження. В залежності від локалізації 
ушкоджень та їх виразності, мозкові порушення можуть викликати значні 
розлади фізичної та психічної сфер. Ці розлади можуть включати в себе 
розумову затримку, приступи спастики, порушення мови, рефлексів, 
координації рухів та багато іншого. 

Класифікація форм ДЦП. Всі особи з церебральним паралічем мають 
ушкодження ділянки мозку, що відповідає за тонус м’язів. Це порушення може 
по різному впливати на тонус м’язів, оскільки ушкоджуються різні ділянки 
мозку, що, відповідно, викликає зниження, підвищення чи нестабільність 
тонусу. Існує класифікація ушкоджень за типом тонусу: 

1. Високий тонус. Діти з підвищеним тонусом м’язів звичайно страждають 
спастикою. Якщо дитина має високий тонус м’яза, то її рухи будуть грубими та 
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незграбними, оскільки м’язи є напруженими і їх тонус не збалансований. Для 
немовлят зі спастичним тонусом м’язів є характерними положення при яких вони 
вигинають спину та сильно розсувають ноги, замість перевертання плавними 
рухами вони переміщують своє тіло, як одну тверду одиницю. 

2. Низький тонус. Діти зі зменшеним тонусом м’язів мають проблеми з 
утриманням положення тіла без сторонньої підтримки, оскільки їх м’язи 
працюють не узгоджено та сильно ослаблені. Немовлята з гіпотонією м’язів 
полюбляють лежати на спині, спираючись на якусь поверхню. Вони мають великі 
труднощі з положеннями стояння і сидіння. Часто цей тонус викликає проблеми з 
черевними і дихальними м’язами дитини та перешкоджає розвитку мови. 

3. Коливання тонусу. Особи з таким тонусом м’язів мають комбінацію 
високого та низького тонусів м’язів. Звичайно в таких осіб, в положенні спокою 
тонус низький, а при активних рухах він різко зростає. Підвищення тонусу, 
потрібне для того щоб допомогти стабілізувати положення тіла при сидінні з 
прямою спиною, призводить до надмірного перенапруження м’язів плечового 
поясу та рук. 

Церебральні паралічі також класифікують за локалізацією 
ушкодження мозку. За цією класифікацією існує три типи церебральних 
паралічів: пірамідальний церебральний параліч, екстрапірамідальний 
церебральний параліч;змішаний тип церебрального паралічу. 

Церебральні паралічі також класифікують за локалізацією рухових 
порушень. Визначено наступні форми церебрального паралічу: 

 Моноплегія. При моноплегії ушкоджується одна кінцівка на одній 
стороні тіла особи. Моноплегія є дуже рідкісною формою церебрального паралічу. 

 Диплегія означає, що рухове ураження в основному торкається ніг особи. 
Через спазмовані м’язи ніг, особи з диплегією мають тенденцію стояти на пальцях 
стопи. Особи з диплегією можуть також мати помірні проблеми з тонусом м’язів 
верхньої кінцівки, але мають адекватний тонус тулуба, рук та голови. 

 Геміплегія – це така форма церебрального паралічу, при якій уражена 
одна сторона тіла людини. При цій формі руки страждають більше ніж інші 
частини тіла, рука звичайно приведена, зігнута в плечі, лікті та кисті. Рука чи 
нога на ураженій стороні можуть бути коротші чи менш розвинуті ніж рука чи 
нога з іншого боку. П’ятдесят відсотків всіх осіб з геміплегією мають ту чи 
іншу ступінь втрати сенситивної чутливості. 

 Квадроплегія – це така форма при якій рухові порушення 
спостерігаються по всьому тілу особи. При квадроплегії тонус м’язів ніг особи 
порушений більше, ніж м’язів рук. Особи з квадроплегією часто мають значні 
порушення стану м’язів обличчя, що використовуються в міміці та розмові. 
Особи з даною формою церебрального паралічу переживають значні труднощі з 
більшістю щоденних дій самообслуговування. 
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 Подвійна геміплегія. Подібно до квадроплегії подвійна геміплегія діє 
на все тіло людини, основна різниця між цими двома формами полягає в тому, 
що при подвійній геміплегії більше уражуються руки хворих. Багато осіб з 
подвійною геміплегією мають значні порушення мови. 

Існує три групи факторів ризику виникнення церебральних паралічів у 
дитини: пренатальні, пологові, неонатальні. До пренатальних факторів ризику 
ми відносимо цукровий діабет в матері, високий артеріальний тиск матері, 
погане харчування матері, розумова затримка матері, передчасні пологи, 
кровотеча материнської плаценти, завчасне відділення плаценти від утробної 
стінки. До факторів ризику під час пологів належать: пологі на терміні 
вагітності менше ніж 37 тижнів, тривалий розрив мембран (протягом довше ніж 
24 години, що призводить до ембріональної інфекції, суворо пригнічений 
серцевий ритм, неправильне вивільнення немовляти при важких пологах). До 
неонатальних факторів належать складні передчасні пологи, асфіксія, інфекція 
менінгіту на поверхні мозку, приступи, що викликані неправильною 
електричною діяльністю мозку, інтровентикулярний крововилив та 
превентикулярна енцефаломаляція. 

Але бувають випадки коли причину виникнення церебрального паралічу 
встановити не вдається, це буває приблизно в 20% від усіх випадків виникнення 
церебральних паралічів. 

Церебральні паралічі крім вище описаних розладів викликають ще багато 
різних додаткових ускладнень. Нижче приведений перелік найбільш 
поширених ускладнень при церебральних паралічах: розумова затримка, 
приступи спастики, проблеми з навчанням, порушення концентрації, 
порушення зору, порушення слуху, розлади мови, сенсорні порушення, 
психічні та психологічні розлади. 

Перебіг церебральних паралічів у всіх формах поділяється на ранню, 
початкову резидуальну та пізню резидуальну стадії. Пізня резидуальна стадія 
вважається самою важкою та малоперспективною у відношенні відновлення та 
розвитку рухових, психічних та мовних функцій. На цій стадії деформації 
кінцівок звичайно стійкі, фіксовані, пов’язані з вторинними змінами в 
суглобових сумках та втратою сухожилкової еластичності. В багатьох випадках 
лікувальна фізична культура, фізіотерапевтичні та ортопедичні заходи 
виявляються малоефективними. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ТЕХНІКА ТА СПОСОБИ  
ПЕРЕМІЩЕННЯ ІНВАЛІДА-ВІЗОЧНИКА 

 
3.1. Формування психологічних установок для ведення 

активного і суспільно-корисного способу життя 
Сучасний західний світ надає величезного значення фізичним даним 

людини. Нас часто судять зовнішнім виглядом. Але глибоко всередині всі 
розуміють, що зовнішня оболонка людини немає майже нічого спільного з тим, 
якою людина є насправді. Фізична неповносправність накладає відбиток на 
тому, як ми себе і інші люди нас сприймають. 

Уміння справлятися з своїми почуттями і емоціями під силу не кожній 
людині – це не зовсім те, чого нас вчили в школі. Але насправді є багато речей, 
які ти можеш зробити щоб допомогти собі самому: 

☻ Багато відпочивай та розслаблюйся і роби це якомога частіше. 
☻ Дбай про здоров’я – добре харчуйся і регулярно виконуй фізичні вправи. 
☻ Не вживай алкоголь і наркотики, як спосіб вирішення проблеми. 
☻ Будь пильним щодо появи ймовірних проблем і не приховуй свої почуття. 
☻ У разі потреби проси допомоги. 
☻ Вголос виговорюй свої проблеми, знайди людину, якій довіряєш. 
☻ Будь терпеливим, живи за принципом – жити сьогоднішнім днем. 
☻ Залишайся активним і приймай все, що приносить тобі радість. 
☻ Пам’ятай: час – найкращий лікар. 
Неповносправність – це життєвий досвід. Людина вчиться і росте з 

досвіду. Спробуй подивитися на те, чого вчить тебе твій досвід з 
неповносправністю про самого себе, про свої фізичні обмеження і про людську 
природу в цілому. 

Неповносправність може дуже позитивно впливати на людей. Для декого 
гра зі смертю, внаслідок якої людина стає неповносправною, може буквально 
стати досвідом по спасінню життя. Це дає змогу цим людям по-новому глянути 
на негативні сили у їхньому житті. 

Направляючи чи «ремонтуючи» ушкодженні ділянки твого тіла, медичні 
працівники вимагають мінімум зусиль з твого боку. Та коли мова йде  
про мислення та про наше відношення до тих чи інших речей, залишається 
лише одна людина, яка може ініціювати процес одужання, і ця людина – ти. 
Інші можуть допомогти у пошуках мотивації, заохочувати, підтримувати, 
спілкуватися з тобою, але лише ти сам можеш направити хід своїх думок  
таким чином, щоб мати змогу рухатися далі. Необхідно контролювати 
ситуацію, спрямовувати її розвиток у потрібному тобі руслі, дивитись на життя 
по-новому та ставити цілі. 

Для деяких людей неповносправність стає їхнім життям. Вони 
зосереджуються на ній з моменту пробудження до засинання. Такий підхід 
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заважає людині побачити ті можливості, які існують для неї у роботі, у 
соціальному житті чи спорті.Не обмежуй свій вибір і намагайся зосередити 
увагу на різнобічній діяльності, не пов’язаній з твоєю неповносправністю. 

Думка про те, що життя людини з неповносправністю в основному 
закінчилося, вкорінюється у декого дуже глибоко. Чим більше ти дозволяєш 
апатії опанувати собою, тим більше ти будеш відходити назад і тим важче буде 
зробити виклик, щоб вийти з тенет цього помилкового твердження. Шукай 
мотивацію, щоб вийти з апатії, «збирай себе по частках» і вперто рухайся 
вперед з усвідомленням, що твоє життя продовжується. Якщо тобі важко 
відшукати свою власну мотивацію, спробуй використати досвід інших людей. 
Або поговори з тими, хто довів світу, що достойне і успішне життя не є 
недосяжною мрією. 

Новозеландське племя маорі пропонує модель здорового способу життя, 
яке називається на їх мові «Те Уейр Таа Уа». Її основу складають 4 рівноцінні 
зони або стовпи, складові здоров’я людини: 

☻ Твій дух 
☻ Твій розум 
☻ Твоя сім’я 
☻ Твоє тіло 
Людина може почувати себе добре або погано в одній або в усіх цих 

зонах. Якщо вона почувається добре у більшості з цих зон, то може прожити 
здорове і повноцінне життя. Усі ці зони мають однакову цінність. Людина із 
травмованим тілом, але здоровим мисленням, духом і хорошими 
взаємовідносинами у сім’ї може бути здоровішою, ніж сильна фізично, здорова 
людина, яка є слабкою у інших зонах. 

 
3.2. Облаштування житлового приміщення для людини в 

інвалідному візку 
Щоб забезпечити належний рівень комфорту і затишку людині в 

інвалідному кріслі, необхідно переобладнати житлове приміщення таким 
чином, щоб інвалід міг самостійно виконувати більшість побутових операцій. 
Характер змін завжди індивідуальний і залежить від захворювання, однак існує 
ряд загальних принципів. 

Першочергове значення має ширина дверних прорізів. Щоб інвалідна 
коляска могла безперешкодно проїхати з однієї кімнати в іншу, дверні отвори 
повинні бути не менше 90 см в ширину. При необхідності можна зняти двері або 
повністю прибрати дверну коробку. Якщо квартира малогабаритна, то кількість 
дверей потрібно звести до мінімуму. Якщо площа дозволяє, можна замінити 
звичайні двері на розсувні або двері-гармошки, забезпечивши їх доводчиками і 
зручними ручками, встановленими на висоті приблизно 80 см від підлоги. 
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Ідеальним матеріалом для покриття підлоги є дерево, а також не слизький 
лінолеум. З килимових покриттів допустиме використання ковроліну, застеляли 
всю кімнату по периметру і закріпленого під плінтусами. Невеликі килими та 
килимки необхідно прибрати, оскільки вони утрудняють пересування у візку. 

Дуже важливо забезпечити людині доступ до всіх необхідних предметів. 
Вішалки, дзеркала, вимикачі, полки (в тому числі на кухні та у ванній), навісні 
шафи, ручки дверей, телефон повинні розташовуватися не вище 110 см і не 
нижче 30 см від підлоги. Діставати високо стоять предмети інваліду допоможе 
пристосування у вигляді «хваталки». 

Головне, що потрібно врахувати при облаштуванні особистої кімнати 
людину в інвалідному кріслі, це максимум простору, вільного від меблів, щоб 
було де розвернутися – в прямому сенсі слова. Діаметр розвороту інвалідного 
візка – 150 см, і це той просторовий мінімум, який потрібно забезпечити. 
Кімнату колясочника потрібно звільнити від громіздких шаф, комодів і 
масивних стільниць, по можливості підвісити частина меблів на стіни і 
використовувати складаний або відкидний стіл. 

Щоб аскетичність інтер’єру не пригнічувала, необхідно огорнути людину 
улюбленими речами і підтримувати в приміщенні приємний мікроклімат з 
оптимальною температурою (18-20°С) і достатнім освітленням. Психологічний 
аспект облаштування інтер’єру не менш важливий, ніж функціональний. 
Невеликі деталі, такі як штори приємного кольору, картини улюбленого 
художника, зелені рослини, статуетки та сувеніри, подаровані друзями, 
піднімають настрій, заспокоюють людину, позбавляють від почуття 
ізольованості та самотності. 

Ліжко, на якому буде спати людина з обмеженою руховою функцією, 
повинна знаходитися на одному рівні з інвалідним кріслом, мати поручень 
підходящої конфігурації, спеціальний підголівник або пристрій, що регулює 
підйом. Стóіт оснастити ліжко «балканської рамою» – горизонтальною 
штангою, прикріпленою до центру однієї або обох спинок і проходить над 
всією довжиною ліжка, – або Г-подібним кронштейном, так званим «гусаком». 
На раму або кронштейн можна підвісити м’яку, але міцну петлю, тримаючись 
за яку, хворий буде підтягуватися й сідати. 

На кухні або в їдальні людині в колясці слід відвести зручне місце 
приблизно 85 х 120 см, а краще 90 х 150 см. Важливо, щоб обробний стіл, 
мийка, плита і раковина знаходилися на одній висоті і до них можна було 
під’їхати на візку, також як і до обіднього столу, ніжки якого при необхідності 
встановлюються на підпірки. 

Бажано, щоб санвузол в квартирі був поєднаним – це додає простору для 
маневрів на візку. Стінку, що розділяє ванну кімнату і туалет, зносять, дверний 
прохід розширюють, а звичайні двері замінюють на розсувну. Санвузол варто 
оснастити важільними водопровідними кранами і належними поручнями, а 
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підлогу покрити шорстким і гігієнічним матеріалом. Поручні встановлюють в 
душовій кабіні, поряд з ванною, унітазом і раковиною (а при необхідності – по 
всьому периметру санвузла). Якщо інвалід може вставати, то біля унітазу слід 
вмонтувати в підлогу Г-подібну штангу і покласти гумовий килимок. Якщо в 
квартирі є балкон або лоджія, людині в інвалідному візку обов’язково потрібно 
забезпечити туди доступ, адже це фактично вікно у зовнішній світ. Якщо немає 
можливості розширити дверний проріз балкона і прибрати поріжок, варто 
повісити на рівні витягнутих рук поперечину, за допомогою якої інвалід зможе 
пересідати з інвалідного крісла на спеціальний стілець або іншу коляску, що 
стоїть на балконі. Поперечину можна використовувати і як турнікет для 
підтягування. 

Добре, якщо під’їзд будинку, де живе інвалід, оснащений пандусом для 
в’їзду на візку. Безпечним вважається пандус шириною не менше 90 см з 
максимальним кутом нахилу 7 °, оснащений бортиками висотою 5 см і 
подвійними безперервними поручнями із закругленими кінцями. Міцні, надійно 
закріплені поручні круглого перерізу діаметром не менше 3 см повинні 
розташовуватися на висоті 70-90 см і бути довшим пандуса як мінімум на 30 см. 

 
3.3. Технічна характеристика, монтаж та експлуатація 

крісла-коляски 
На сьогоднішній день, ринок реабілітаційного обладнання дуже широкий. 

З одного боку це позитивний фактор, але з іншого різноманіття засобів 
пересування для людей з обмеженими можливостями призводить до складного 
питання про правильний вибір. Інвалідні крісла-коляски мають різне 
призначення, наприклад, моделі з важільним приводом, призначені для 
пересування поза приміщеннями і подолання далеких відстаней. Перш ніж 
замовити або купити інвалідну коляску, рекомендується проконсультуватися з 
лікарем, і зробити необхідні заміри. 

При виборі інвалідного візка необхідно враховувати деякі обов’язкові 
фактори, про них написано нижче. Дотримуючись при покупці всі правила і 
рекомендації, Ви зможете полегшити життя близькій Вам людині, і зробити 
його пересування більш комфортним і легким, звести до мінімуму проблему 
пересування в дверних отворах, ванній кімнаті та багатьох інших приміщеннях 
з обмеженим простором. 

У магазинах представлені інвалідні крісла-коляски, як в більш дорогому 
сегменті, так і більш доступні і економічні, від більш простих моделей, до 
багато функціональних: багатофункціональні інвалідні коляски, коляски для 
будинку і вулиці, полегшені інвалідні коляски, для повних пацієнтів, інвалідні 
коляски з електроприводом, з санітарним оснащенням, дитячі інвалідні 
коляски, а так само коляски активного типу. 
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Коляски імпортного виробництва часто практичніше, комфортніше і 
зручніше, вони виконані з винятковою ретельністю і продуманістю і 
виробляються на суцільнолитих дисках, при цьому вартість набагато 
відрізняється від вітчизняних, якщо врахувати той факт, що прослужать вони 
Вам набагато більше часу, то це виправданий вибір. 

Всі крісло-коляски виготовляються із сучасних легких, і в той же час 
міцних і зносостійких матеріалів, що допомагає збільшити їх термін служби не 
дивлячись на те, що їх доводиться часто спускати по сходах, експлуатувати на 
нерівних дорогах. Матеріали не токсичні й абсолютно безпечні для здоров’я. 
Інвалідні крісла-коляски мають всі необхідні ліцензії від заводів виробників і 
постачальників: сертифікати, санітарно-епідеміологічні висновки, вони 
виробляються за сучасними нормативним стандартам. На всі інвалідні крісла 
надається гарантія від 1 до 5 років. 

Класифікація інвалідних колясок 
Інвалідні крісла прийнято ділити на інвалідний візок або крісло каталка. 
Інвалідний каталка в першу чергу призначена для людей не здатних 

пересуватися самостійно, тобто без сторонньої допомоги, призначені для людей 
з порушеннями опорно-рухового апарату, які не мають можливості 
пересуватися за допомогою крісел самі. 

Інвалідні крісла-коляски призначені для самостійного пересування, це 
досягається за рахунок великих коліс. 

Крісла-коляски активного типу: крісло коляска для тих хто звик до 
активного способу життя, вони дозволяють хворим і інвалідам вести активний 
спосіб життя, швидко і легко пересуватися, маневрувати, а так само навіть 
займатися певними видами спорту. та коляска розрахована на тих, хто віддає 
перевагу створювати своє життя сам, для тих, хто звик долати перешкоди і 
опору суперників, для тих, хто звик перемагати! Матеріали при виготовленні 
активної коляски дуже міцні протистоять екстремальним спортивних 
навантажень, чесно розділяючи їх зі спортсменом, спеціальна полегшена 
конструкція великих і маленьких коліс дозволяє довго використовувати їх у 
режимі великих навантажень. 

Крісла-коляски електричні: інвалідне крісло-коляска з електроприводом 
призначена для швидкого самостійного пересування, як у приміщенні, так і на 
вулиці з твердим і рівним покриттям в гарну погоду. Залежно від ступеня 
активності пацієнта і від його бажання, крісла-коляски можуть бути з механічним 
приводом (коли людина зусиллям рук приводить в рух задні колеса, які є 
провідними), а також з електроприводом (коли коляска рухається за допомогою 
акумуляторних батарей). Коляски з електроприводом мають принципово іншу 
ходову частину, можуть бути використані як на вулиці, так і в приміщенні. Пульт 
управління знаходиться на підлокітнику і максимально зручний у використанні. 
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Багато інвалідні коляски з електроприводом дозволяють переставляти пульт 
управління: з правого боку на леву, встановити його по середині, або зробити 
ножна управління. Вони дозволяють хворому набагато швидше і зручніше 
пересуватися, при цьому зберігаючи у користувача набагато більше сил. Але у них 
є невеликий мінус – це їх вартість. Купити інвалідний візок з електроприводом 
може дозволити собі ні кожен. 

Крісла-коляски з важільним приводом: крісла-коляски для інвалідів з 
важільним приводом призначені для того що б можна було долати великі 
відстані поза приміщенням, як правило оснащені пневматичними шинами, для 
того що б коляска могла амортизувати на нерівній дорозі. Литі ж шини 
призначені для колясок, на яких переміщуються в приміщення, будинки.  
Крісло – коляски з важільним приводом дозволяють забезпечити безпеку руху 
та комфортність сидіння, передвигаемого, забезпечують високу та якісну 
рухливість і контакт з поверхнею, навіть на не рівній поверхні. Багато крісла-
коляски з важільним приводом мають плавне регулювання положення нахилу 
задньої спинки. Якщо у людини з обмеженими можливостями пересування 
одностороннє обмеження функцій тіла, то йому рекомендується інвалідну 
коляску для важільного управління однією рукою: тобто або правої сторони, 
або для лівої, дана можливість дозволить робити переміщення вперед і назад за 
рахунок важеля управління і приводу. дозволяють хворим і інвалідам з 
частковою втратою опорно-рухової функції вести активний спосіб життя, 
швидко і легко пересуватися, маневрувати в просторі, навіть займатися 
певними видами спорту. 

Дитячі інвалідні коляски: при виборі або купівлі дитячого ІК необхідно 
бути приділити цьому набагато більше уваги, вони повинні бути дуже 
зручними, і враховувати вік дитини. Переважна більшість подібних інвалідних 
колясок робиться на замовлення під кожного індивідуально. 

Крісло з санітарним оснащенням: цей тип призначений для використання 
в якості душової або туалетного коляски. Оснащена знімним судном. 

Особливості при виборі інвалідних колясок 
У цій главі розглядається які особливості необхідно враховувати при 

покупці. Перш ніж купити крісло коляску, треба оцінити чи буде  
вона використовуватися в приміщенні або на вулиці, на якій поверхні і тд. 
Важливо пам’ятати, що легше і дешевше купити інвалідну коляску, спочатку 
підібрану за розмірами і специфіці, це дозволить уникнути багатьох проблем 
під час її експлуатації. 

Інвалідні крісла та каталки класифікуються по ряду характеристик, 
наприклад, наявність підніжок, можливості заїзду під стіл, 
протівоопрокідивающей системи, можливість складатися (складна рама – не 
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замінна при транспортуванні), знімні підлокітники, похила спинка і 
підголівник, які створять зручність і певний комфорт в повсякденній 
експлуатації, ширина коліс, тип коліс і багато іншого від чого може заздрість 
комфорт пацієнта або інваліда. Наприклад, фіксовані підлокітники можуть 
сильно ускладнити хворому процес пересаджування. 

Важливо пам’ятати при виборі: вага і розмір хворого, якщо людина занадто 
худий, то йому краще всього купити крісло коляску відповідну його розмірам. 

Розміри при виборі 
Дуже важливо враховувати розміри інвалідного візка, і людини якому 

доведеться її використовувати. Для правильного підбору крісла-коляски 
рекомендуємо зробити заміри пацієнта в 6 основних позиціях: висота спинки, 
ширина і глибина сидіння, висота передпліч, довжина ніг, висота сидіння. 
Неправильний підбір може тільки завдати шкоди здоров’ю людини. 

Якщо розмір одягу до 48 – то ширина сидіння має бути 38 або 40 см, 
Якщо розмір до 52 – ширина 42 см 

розмір 54-56 – ширина 43 см 
розмір 56-58 – ширина 46 см 
розмір до 64 – ширина 50 см 

Правильно підібрана інвалідний візок здатна забезпечити надійне 
розміщення хворого в колясці і бути безпечною при пересуванні. 

Знімні або відкидаються підлокітники 
Знімні або відкидаються назад підлокітники створюють певну зручність для 

швидкого пересаджування. Крісла-коляска з фіксованим підлокітником дуже 
прості і надійні, мають дуже міцну і надійну конструкцію. У кріслі забезпечується 
надійне, комфортне розміщення і пересування людини. Але мінус таких колясок – 
утруднений процес пересаджування. Знімні і відкидаються підлокітники, у свою 
чергу, дозволяють легко і швидко пересідати. 

Литі шини: литі шини мають як свої переваги, наприклад вони більш 
надійні і довговічні, але так і невеликі мінуси – вони не призначені для 
пересування по нерівних поверхнях. У інвалідних кріслах з литими шинами 
можна і потрібно пересуватися виключно по рівній поверхні, уникаючи ям, 
оскільки кожна, навіть не велика нерівність, буде відчувати на собі хворий, що 
знаходиться в цьому кріслі. Отже, якщо зробити висновок, то в 2-х словах 
можна сказати, що коляски з литими шинами необхідно використовувати 
тільки по рівній і твердій поверхні, зазвичай коляски з такими шинами 
застосовують в приміщенні. 

Пневматичні шини: інвалідні крісла-коляски на пневматичних шинах 
зроблені якраз для пересування по вулиці, за рахунок амортизації вони з 
легкістю уникають невеликих нерівностей на дорозі, роблячи їх непомітними, 
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одночасно підвищують комфорт при пересуванні хворого. Але так само як і у 
колясок з литими шинами, у даної моделі теж є один невеликий недолік – вони 
вимагають періодичної підкачки і заміни шин. Сучасні моделі крісел – колясок 
на пневматичних шинах розроблені з новими сучасними компонентами, тим 
самим дозволяючи підвищити комфорт, а так само активність людини. 

Підніжки у інвалідних колясок 
Рекомендується купити інвалідну крісло коляску з регульованими по 

висоті підніжками, бажано що б вони поверталися – дана можливість дозволить 
забезпечити комфорт при переміщенні кінцівок хворого. 

Правильний підбір інвалідного крісла-коляски дозволить: 
1) запобігти багатьом травми, вторинної деформації і вимушеної 

недієздатності; 
2) забезпечити рівномірний розподіл маси пацієнта або хворого; 
3) попередити зіткнення і тертя ділянок тіла об бічні стінки; 
4) позбавитися від проблем переміщення в обмежених просторах: дверні 

отвори, туалет, ванна; 
5) полегшити переміщення. 
Для правильного побору інвалідного крісла-коляски необхідно провести 

заміри пацієнта в 6 основних позиціях: 
1) ширина сидіння; 
2) глибина сидіння; 
3) висота підніжки; 
4) висота сидіння; 
5) висота передпліч; 
6) висота спинки. 

Ширина сидіння 
Визначення ширини сидіння є найважливішим виміром. 
Завдання полягає в тому, щоб: 
 забезпечити розподіл ваги пацієнта на можливо більш широкій 

поверхні; 
 полегшити переміщення і попередити зіткнення і тертя ділянок тіла 

про бічні стінки; 
встановити максимальну ширину крісла-коляски з таким розрахунком, 

щоб звести до мінімуму проблему переміщення в дверях, ванній кімнаті та 
інших обмежених просторах. 

Вимірювання проводиться по самим широким точкам стегон або 
клубових кісток з використанням сантиметрової стрічки. До отриманої 
величині додається 5 см. При вимірюванні слід враховувати також можливість 
використання хворим більш щільного одягу. Або можна сісти в коляску, і між 
стегном пацієнта і боковиною коляски повинна проходити долоня у 
вертикальному положенні з обох сторін. 
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На колясці вимірюють відстань від зовнішнього краю хрестовини до 
іншого зовнішнього краю. 

Наприклад. Розміри, зняті в найбільш широкій частині стегон або 
клубових кісток пацієнта, склали 40 см, в цьому випадку нормальна ширина 
сидіння повинна дорівнювати 46 см. Це забезпечить додатковий зазор по 2,5 см 
з кожного боку. 

Якщо сидіння занадто вузьке, то обсяг руху і ступінь рухливості при 
цьому будуть різко обмежені в зв’язку з тим, що утруднені повороту тулуба по 
осі. Так як вага пацієнта розподіляється на меншій поверхні, то збільшується 
тиск на сідничні бугри. Це може викликати вторинні ускладнення, пов’язані з 
утворенням пролежнів. 

Якщо сидіння занадто широке, це породжує труднощі як фізичного, так 
і зовнішнього порядку. Зменшується стійкість посадки в кріслі-колясці, а це 
позначається на правильному положенні тіла. Можуть виникнути труднощі при 
поступальному переміщенні крісла-коляски. 

Для полегшення руху коляски вперед, пацієнт повинен буде 
використовувати додаткові зусилля руками і корпусом тіла. 

Крім фізичних проблем, можуть виникнути проблеми з переміщенням через 
дверні отвори, відвідування туалету і використання громадського транспорту. 

Глибина сидіння 
Розподіл ваги тіла на сідниці і стегна має відбуватися таким чином, щоб 

не викликати надмірного тиску на сідничні бугри. При цьому попереджаються 
циркуляторні порушення та подразнення шкіри у підколінній області. 

Вимірювання проводять сантиметровою стрічкою від краю сідниці 
вздовж стегна до внутрішнього згину коліна. Потім від отриманої величини 
віднімають 5-7,5 см. 

Приклад: Загальна величина склала 46 см, з неї віднімемо 5 см. Глибина 
сидіння виходить 41 см. Тобто слід посадити пацієнта прямо і попросити 
сперся на спинку коляски. У цьому положенні між переднім краєм оббивки 
сидіння і підколінної складкою (виїмкою) має бути відстань рівне 3-4 пальцях 
(бл. 7 см) 

Зняття розміру на колясці. Заміряється відстань від трубки спинки до 
переднього краю сидіння 

Глибина сидіння занадто мала. Якщо глибина сидіння занадто 
маленька, то додатковий вага тіла розподіляється на сідниці і стегна, внаслідок 
чого посилюється тиск на сідничні бугри і зміщується центр ваги, що може 
призвести до падіння пацієнта вперед при русі коляски. 

Глибина сидіння занадто велика. Зайва глибина крісла може через тиск 
порушувати циркуляцію крові і викликати подразнення шкіри в області 
верхньої частини литкового м’яза і підколінної області. 
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Висота підніжки. Визначення висоти підніжки і висоти сидіння повинні 
оцінюватися разом. При цьому необхідно забезпечити розташування підніжки 
(майданчики для ніг) на рівні 5 см від поверхні підлоги. Це дає можливість 
безпечно здійснювати повороти тулубом і плечима. Встановивши правильну 
висоту сидіння крісла, можна виключити здавлювання або циркуляторні 
порушення в цій зоні. 

Вимірювання проводиться від п’ятки або краю каблука, якщо пацієнт 
носить туфлі, до рівня стегна. При проведенні вимірювань доцільно 
використовувати подушку для сидіння. 

Підніжка розташована занадто низько. Виникають проблеми 
зовнішнього порядку і безпеки. Повороти тулуба плечей утрудняються і стають 
небезпечними. 

Поворотні колеса можуть викликати пошкодження кісточок, якщо стопи 
будуть звисати через занадто низького положення підніжки. Пацієнт може 
випасти з крісла, якщо підніжка зачепить якесь піднесення. 

Мірки на колясці. Від верхнього краю сидіння до верхнього краю 
підніжок врахувати товщину подушки 

Висота сидіння. Мета вимірювання полягає в тому, щоб: 
1) попередити утворення зон тиску на ділянках шкіри в області сідничних 

бугрів і підколінної області; 
2) забезпечити пацієнту правильну висоту, що дозволяє досягти 

оптимальнихумов переміщення, а також вберегти його коліна від можливого 
зіткнення з різними предметами. 

Вимірювання висоти сидіння виробляється шляхом додавання 5 см до 
довжині зігнутої ноги. Це забезпечить правильне під’єднування підніжки для 
ніг при безпечному зазорі від підлоги – не менше 5 см. збільшення висоти 
сидіння на кожні 2,5 см має супроводжуватися збільшенням зазору між 
підлогою і підніжкою. Якщо для сидіння використовується поліуретанова 
подушка, то під тиском нормального ваги тіла її об’єм зменшуватиметься 
наполовину. Отже, якщо висота подушки 5 см, то під тиском ваги висота її 
зменшиться до 2,5 см. 

Замір проводиться від підлоги до рівня сидіння. Слід врахувати, чи буде 
пацієнт використовувати подушку для сидіння. 

Сидіння коляски і підставка для ніг розташовані занадто низько. 
Занадто низьке розташування підставки для ніг небезпечно для пацієнта. 
Пацієнта слід посадити вище, або відрегулювавши висоту сидіння, або 
підклавши подушку, і заново встановити підніжку. 

Сидіння встановлено занадто низько. Сідничні бугри будуть 
випробовувати надмірний тиск. Необхідно використовувати подушку. 
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Сидіння встановлено занадто високо. Високе розташування колін 
обумовлює незручність виконання дій за столом 

Визначення висоти підлокітників. Щоб допомогти пацієнтові зберігати 
правильну посадку в кріслі і забезпечити рівновагу, необхідно провести 
вимірювання від поверхні сидіння до ліктя. До отриманої величини додати  
2,5 см. На цій висоті встановлюють підлокітники. 

Підлокітники встановлені дуже високо. Якщо підлокітники занадто 
високі, плечі виявляться піднятими, що призведе до стомлення м’язів. З іншого 
боку, пацієнт не зможе використовувати підлокітник по призначенням, а це 
призведе до нестійкості в положенні сидячи. 

Підлокітники розташовані занадто низько. Низько розташовані 
підлокітники заважають пацієнтові прийняти зручну позу. Пацієнту доведеться 
зсутулившись, щоб спиратися передпліччями на підлокітники. Таке зігнуте 
положення може викликати стомлення, порушувати рівновагу і навіть надавати 
вплив на дихання. Руху діафрагми будуть обмежені, що призведе до ослаблення 
дихальної функції. 

Визначення висоти спинки. Останнім часом при конструюванні крісла 
передбачається низька спинка. Висота спинки повинна бути відрегульована 
відповідно до фізичними вадами пацієнта і ступенем його активності. 
Правильно встановлена висота і форма спинки будуть забезпечувати зручну 
позу пацієнта в кріслі і стійке положення його тулуба. 

При вимірюванні визначається висота від поверхні сидіння до пахвовій 
западини, при цьому руки пацієнта повинні бути витягнуті вперед і 
розташовані паралельно поверхні підлоги. щоб точно встановити висоту 
спинки крісла з урахуванням товщини оббивки відніміть від отриманої висоти 
10 см. Ця висота забезпечує мінімальну підтримку тулуба. При необхідності 
повної підтримки тулуба вимірюють висоту від поверхні сидіння до 
необхідного рівня підтримки (зазвичай це рівень плечей, шиї, середньої 
частини голови). При необхідності повної підтримки тулуба можна підібрати 
крісло зі спинкою, що дозволяє відкинутися назад, а в деяких випадках 
рекомендувати використовувати спинку крісла з секційною регуляцією висоти. 
Вона дозволяє змінювати рівень підтримки по мірі того, як у пацієнта 
відновлюється функція окремих сегментів тулуба. 

Порада. При перевірці правильності підбору висоти спинки крісла  
для пацієнтів з мінімальними порушеннями функції тулуба, чотири пальці  
лівої руки повинні вільно уміщатися в проміжок між верхньому краєм  
оббивки крісла та рівнем пахвовій западини. Це відстань становить 10 см. 
Приклад АНО «Катаржина»: від розміру брюк віднімаємо 10 см. Сісти на рівне 
місце (або посадити людину, якщо не себе міряти) і поставити книги з боків, 
заміряти відстань між книгами (внутрішнє звичайно), і до отриманого розміром 
додати 2 см на одяг. 
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3.4. Техніка їзди на активному візку 
Рано чи пізно, техніка їзди все ж знадобитися, хоча б для того, щоб 

дістатися, наприклад, до ванної або до тренажерів. Звичайно, їзда на візку буде 
важка людям з шийними травмами, у яких кисті погано або поки ще не 
працюють. Якщо хват поганий, то можна скористатися спеціальними 
накладками на обручі, вони створять додаткове тертя, за допомогою накладок 
необхідні менші зусилля для пересування. 

На першому етапі, так би мовити основа подолання якого або  
перешкоди – це балансування на задніх колесах. Саме в такому положенні на 
задніх колесах здійснюється проїзд через бордюр, переїзд через коріння дерев, 
трамвайні колії і багато іншого. 

Для початку знадобиться помічник для тренування тримання балансу. 
Помічник заходить ззаду і стоїть на підхваті, у разі перекидання. Щоб встати на 
задні колеса, а досвідчені спинальники називають це встати на баланс, 
необхідно зробити рух маленьке назад, прокрутити колеса назад і різко зробити 
рух вперед, але обручі не відсилайте. При цьому русі передні колеса повинні 
відірватися від підлоги. Під час виконання постарайтеся трохи зігнутися в 
попереку, і нахиліть голову вперед. Відразу не у всіх виходить, багато падали, 
відпрацьовуючи баланс, але з тренуваннями все вийде. Це досить веселе 
заняття, прилив адреналіну гарантується. Щоб закріпити цю вправу, можна 
стоячи на балансі спробувати переміщення і обертання на місці з боку в бік. 
Після того, як потренувалися і навчилися стояти на балансі, можна переходити 
до наступного етапу. 

 

3.4.1. Гладкі поверхні 

Поверхня, по якій ви пересуваєтесь значною мірою впливатиме на 
характер їзди та функціональні можливості вашого візка. Найпростіший тип 
поверхні, з яким ви можете зіткнутись, є гладка, тверда, нерухома нековзка 
поверхня, яка розташована на одному рівні. Переважно, такі поверхні 
знаходимо у громадських будівлях, наприклад, школах, офісах, торгових 
центрах; вони часто виготовлені з дерева, лінолеуму чи бетону. 

Якщо під час їзди по такій ідеальній поверхні ви помітите, що ваш візок 
веде в одну сторону чи поводить себе дивно, причина цього, напевно, 
знаходиться в ньому самому. Причиною цього може бути неоднаковий розвал 
коліс, через те, що колеса або передні коліщата повернуті досередини або 
назовні, або через різний тиск в камерах коліс. 

Тип коліс чи шин, які стоять на вашому візку також впливатиме на його 
функціональні можливості. Тверді вузькі шини добре підходять для їзди по 
гладкій поверхні. Якщо ви плануєте використовувати ваш візок на поверхнях 
різного типу, виберіть шини чи колеса, які забезпечують кращу передачу 
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тягового зусилля. Якщо поверхня справді гладка, тверда, нерухома нековзка, то 
пересування по ній полягатиме у простому русі вперед. Одначе, вам все ж 
потрібно зважати на: 

 зміни у типі поверхні, наприклад, перехід від дерева до лінолеуму; 
 наявність цвяшків чи ручок на підлозі; 
 наявність мокрих чи клейких ділянок, наприклад, розлитого соку чи 

води. Чим більш нерівною є поверхня, тим менш гладким буде ваше пересування. 
Для подолання швів між поверхнями різного типу наприклад, дерев’яною 
підлогою і килимом може бути потрібні спеціальна підготовка і маневрування. 

Навіть на гладких поверхнях ви повинні остерігатись тріщин, жолобків та 
ямок, у які можуть потрапити ваші передні коліщата. 

 

3.4.2. Пороги та перешкоди 

Поріг – це підвищення у дверному пройомі, яке запобігає проникненню в 
кімнату водних та повітряних потоків. Зазвичай, пороги, виготовлені з дерева 
чи з металу, відрізняються за висотою та є перешкодою для багатьох 
користувачів візками. Часом важко набрати достатній імпульс швидкості, щоб 
переїхати через поріг чи інші перешкоди, якщо є недостатньо місця для розгону 
або поверхня, по якій рухається візок, є нерівною. Візки з великими передніми 
коліщатами переїжджають через пороги та перешкоди легше, ніж з маленькими 
коліщатами, які можуть зачепитись за предмети під час руху. Перед тим як 
почати вчитись як подолати пороги і дати собі раду з перешкодами, ви повинні 
могти забезпечувати самостійно рух візка вперед і назад. Щоб подолати дуже 
низькі пороги і перешкоди потрібен хоча б мінімальний контроль за 
розташуванням тулуба та деяка сила верхніх кінцівок. Зі зростанням висоти 
перешкод контроль за тулубом та сила рук набувають все більшого значення. 

Перед тим як практикувати маневри, описані в цьому підрозділі, 
переконайтесь, що ваші підніжки правильно розташовані. Низько розташовані 
підніжки можуть зачіпати за пороги, краї тротуарів та інші перешкоди і 
спричиняти його нахиляння вперед. Поставте ваші підніжки на висоті, 
щонайменше, двох дюймів (п’яти сантиметрів) від землі. Якщо  
таке розташування спричинить хитання ваших колін, підніміть сидіння  
або використайте грубшу подушку. Подумайте над використанням підніжок з 
пластиковими буксувальними пластинками чи коліщатами, щоб  
уникнути можливості застрягнути на краю тротуару чи наштовхнувшись на 
інші перешкоди. Якщо у вас немає достатнього просвіту підніжками, щоб 
проїхати над перешкодою, ви повинні будете використати прийом  
часткового балансування або попросити когось про допомогу. Пристрої проти 
перекидання можуть бути підігнані таким чином, що ви зможете підняти 
коліщата над перешкодою. 
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Коліщата на підніжках можуть допомогти вам переїжджати 

перешкоди та місця переходу ухилів більш гладко. 
 

Застосовуйте запобіжні заходи, коли вчитеся переїжджати пороги та 
перешкоди. Якщо у вас слабка здатність підтримувати рівновагу тулуба, спробуйте 
використати грудний пояс для більшої підтримки. Завжди неподалік повинен бути 
спостерігач, щоб підхопити вас у випадку падіння під час тренування. 

Переїзд через поріг чи перешкоду по суті складається з двох переїздів: 
один – це переїзд передніх коліщат, інший – переїзд задніх коліс. 

Принцип переїзду через поріг чи перешкоду 

 
1. Під’їдьте до перешкоди так, щоб торкнутись її передніми 

коліщатами. 
2. Відхиліться назад і підніміть ваші передні коліщата вгору і над 

перешкодою. 
3. Нахиліться вперед, щоб зробити легшим переїзд задніх коліс вашого 

візка через поріг. 
Використання дверної рами 

1. Їдьте вперед аж доки передні коліщата вашого візка не торкнуться 
порогу. 

2. Відхиліться трохи назад і штовхніть вперед ободи коліс, піднімаючи 
коліщата вперед і переміщаючи їх над перешкодою. • Переконавшись, що двері 
не закриються та не прищемлять вам пальці, простягніть руки через їх проєм та 
схопіться ними обома за дверну раму з дальшого від вас боку. 

3. Протягніть себе через дверний проєм аж доки задні колеса вашого 
візка не переїдуть через поріг. 
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1. Після того як ви підняли передні 
коліщата вашого візка над порогом, 
простягніть руки через проєм дверей 
та схопіться ними за дверну раму з 
дальнього від вас боку 

 
2. Протягніть себе через проєм 

аж доки задні колеса вашого візка не 
переїдуть через поріг. 
 

 
Як може допомогти спостерігач 

1. Станьте позаду візка, тримаючи одну руку біля ручок для  
штовхання чи задньої перекладини, а іншу розташуйте над одним з плечей 
користувача візка. 

2. Поставте одну вашу ногу поперед іншої і, у випадку такої 
необхідності, штовхніть стегном цієї ноги спинку візка вперед. 

3. Будьте готові схопити користувача візком за плече якщо він чи вона 
втратить рівновагу тулуба і почне падати вперед. 

 
Нехай спостерігач стоїть позаду вас з рукою, готовою надати 

підтримку тулубові. 
Як просити про допомогу 

Якщо ви чуєте себе непевно при подоланні перешкоди чи порога і немає 
можливості його уникнути, попросіть про допомогу. 

1. Попросіть вашого помічника штовхати лише тоді, коли ви штовхаєте 
вперед ободи коліс. Якщо помічник підштовхне візок, коли ви перебуваєте на 
стадії між поштовхами, ви можете втратити рівновагу і впасти вперед. 

2. Повідомте помічника, що нижня частина підніжок вашого візка може 
вдаритись об перешкоду. Якщо просвіт під підніжками замалий, нехай ваш 
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помічник нахилить ваш візок назад у позицію балансування, щоб переїхати 
через перешкоду. 

3. Щоб перевести вас у позицію балансування, нехай помічник стане 
позаду візка, тримаючись за ручки для штовхання чи за задню перекладину. Нехай 
він натисне у напрямку донизу на ручки, перекладину чи пристосування, яке 
запобігає перекиданню візка, щоб перевести вас у позицію балансування для того, 
щоб передні коліщата візка подолали-поріг чи перешкоду. Для забезпечення 
додаткової підтримки помічник може прихилити візок до свого коліна. Нехай 
помічник пересуває вас вперед у той час коли ви штовхаєте ободи коліс. 

 
Нехай ваш помічник переведе візок у позицію балансування, якщо це 

потрібно для подолання перешкоди. 
 

Коли передні коліщата візка подолають перешкоду чи поріг попросіть 
помічника повільно опустити візок аж доки вони не торкнуться підлоги. 

У той час, коли ви штовхаєте задні колеса через перешкоду, нахиліться 
трохи вперед. Якщо ви маєте проблеми з підтриманням рівноваги, попросіть 
помічника притримати ваші плечі чи тулуб. 

Якщо ви не можете допомогти з виконанням цього маневру чи не можете 
втримувати рівновагу, використайте ваші руки для збереження рівноваги 
тулуба і нехай ваш помічник перевезе візок через перешкоду. Якщо ви 
потребуєте більшої підтримки, можете закинути одну чи обидві руки за ручки 
для штовхання. 

 

3.4.3. Двері та вузькі проходи 

Дверні проєми можуть створити значні проблеми для користувачів візками, 
оскільки вони часто поєднують потребу у маневруванні в обмеженому просторі з 
силою, необхідною для відкривання дверей та защіпок і переїзду через поріг. Щоб 
відчинити двері потрібно докласти певних зусиль. Відкривання «тугих» дверей, 
які подаються з значним опором, сидячи у візку може бути важким завданням, 
оскільки колеса мають тенденцію рухатись замість того, щоб служити опорою. 
Силу відкривання більшості дверей можна відрегулювати. Зовнішні двері 
встановлюють з розрахунку на більше зусилля для їх відкривання, оскільки вони 
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не повинні відкриватися від подувів вітру. Деякі внутрішні двері вимагають 
прикладання значного зусилля, щоб їх відкрити; це – протипожежні двері і 
повинні протистояти тязі під час пожежі. Якщо ви натрапите на двері, які важко 
відчинити, поговоріть з керівництвом будинку, щоб визначити чи можна 
зменшити силу, необхідну для їх відкривання. 

Якщо заслінку чи ручку дверей важко повернути, попросіть когось 
зробити це для вас. Легшими у використанні є важільні, а не круглі дверні 
ручки. Деякі важільні ручки є, по суті, продовженням для рук, які можуть бути 
встановлені на існуючі дверні ручки у той час як інші містять також механізм 
для замикання. Дверні важелі, зазвичай, можна придбати в магазинах 
металевих виробів. 

Перед тим як опановувати навички, викладені в цьому підрозділі, ви 
повинні навчитись приводити візок у рух, дотягуватись до предметів і 
переїжджати через пороги. Коли ви вчитеся відчиняти двері і проїжджати через 
вузькі проходи, подбайте, щоб завжди поблизу знаходився спостерігач. 

Як може допомогти спостерігач при відкриванні дверей вручну 
Під час дотягування вперед до ручки дверей чи переїзді через поріг, 

користувач візком може впасти вперед на свої коліна. Щоб цьому запобігти, 
притримайте його за плече. 

Двері, які відчиняються вручну 
Практикуйте відкривання і закривання дверей проїжджаючи через проєми 

дверей у туалетах, вестибюлях та громадських місцях маючи поблизу 
спостерігача. Якщо ви вважаєте, що зіткнетеся з труднощами, навчаючись як 
дотягнутися до ручки дверей, попросіть вашого спостерігача стати збоку коло 
вас і притримати за тулуб, якщо ви втратите рівновагу. 

Проїзд через двері, переважно, пов’язаний з переїздом через поріг. 

Двері, які відчиняються у два боки 
1. Якщо двері вільно відчиняються у два боки і не фіксуються защіпкою, 

під’їжджайте до них обличчям вперед. 
2. Переконайтеся, що низ дверей не зроблено зі скла, яке можна розбити. 

Щоб відчинити двері, скористайтесь підніжками свого візка. На багатьох 
дверях для цього змонтовані спеціальні пластини для удару. Доторкайтесь до 
дверей обережно, щоб зіткнення не спричинило розрегулювання підніжок візка, 
коли ви намагаєтесь відкрити ними двері. 

3. Зверніть увагу на розташування ваших ніг або вам доведеться 
виходжувати забитий чи зламаний палець. 
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Щоб відчинити двері, які відкриваються у два боки, натисніть 

підніжками візка на пластину для удару. 

Двері, які відчиняються у напрямку від вас 
Проїзд обличчям вперед 
1. Коли ви під’їдете до дверей поверніть трохи вбік обличчям до ручки 

дверей. Простягніть руку вбік, відімкніть двері та відчиніть їх. 
2. Після того як двері відчиняться, змініть розташування візка таким 

чином, щоб обидвоє передніх коліщат дотикались до порога. їзда буде 
м’якшою, якщо обидвоє коліщат перетинатимуть лінію дверей одночасно. 

3. Якщо двері мають пружину, вам, можливо, потрібно буде відкривати 
їх як рукою так і підніжками. 

4. Якщо вам потрібно зачинити двері після того як ви через них 
проїхали, ви можете розвернутись, щоб дотягнутись до них. 

5. Якщо у дверей немає пружини, закрийте їх поштовхом. 

 
1. Під’їдьте до дверей боком, 

обличчям до клямки і простягніть 
руку вбік, щоб дотягнутись до неї. 

 
2. Після того як ви відчините 

двері, спрямуйте колеса вперед так, 
щоб передні коліщата могли 
переїхати через поріг одночасно. 

Проїзд через двері спиною вперед 
1. Під’їдьте до дверей боком, відімкніть їх і штовхніть, щоб вони 

відчинилися. 
2. Поверніться спиною до дверей. 
3. Швидко потягніть за ободи для штовхання, щоб проїхати задом 

наперед через двері. Якщо двері мають пружину, вони можуть почати 
закриватись, але зупиняться, наштовхнувшись на візок. 
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4. Продовжуйте рухатись назад аж доки передні коліщата візка не 
переїдуть через поріг і ви зможете знову повернутись кругом. Коли ви 
проїжджатимете через двері вам, можливо, доведеться знову відкривати їх 
простягнувши руку назад і штовхаючи двері, якщо вони не відкриваються під 
натиском задніх коліс вашого візка. 

 

1. Простягніть руку вбік і назад, 
щоб відкрити двері. 

 
2. Проїжджайте задом наперед 

через дверний проєм. Ви можете 
використати задні колеса вашого 
візка, щоб відчинити двері, коли ви 
через них проїжджаєте. 

 

Двері, які відчиняються у напрямку до вас 
1. Коли ви під’їжджаєте до дверей, розверніть злегка візок до клямки. 

Під’їжджайте боком, щоб відкрити і відчинити двері рукою, ближчою до клямки. 
2. Відчиніть двері від’їжджаючи при потребі назад. Можливо, вам буде 

потрібно спочатку потягнути за клямку, щоб відчинити двері наполовину, а 
тоді взятися рукою за край дверей, щоб відчинити їх навстіж. 

Після того як двері відчиняться, поверніть візок таким чином, щоб 
заблокувати їх у такому стані. Якщо у дверей є пружина, вони можуть почати 
закриватись, але якщо ви вже проїжджаєте через них, вони торкнуться задніх 
коліс вашого візка і не створюватимуть вам проблему. Продовжуйте ваш рух 
вперед через дверний прохід. 

 

 
1. Вам, можливо, потрібно буде 

об’їхати навколо дверей, коли ви 
будете їх відчиняти. 

 
2. Від’їдьте назад, коли будете 

відчиняти двері. 
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3.Об’їдьте довкола стулки дверей і 

проїжджайте через дверний прохід. 
Задні колеса вашого візка не дадуть 
дверям з пружиною закритися, коли ви 
проїжджатимете через них. 

 
4. Закрийте двері, які не мають 

пружини, простягнувши руку назад, 
щоб досягнути клямку. 
 

 

Двері, які відкриваються у напрямку до вас без просвіту збоку 
Проїзд обличчям вперед 
1. Під’їдьте передом візка до дверей, відімкніть їх і широко відчиніть. 
2. Від’їжджайте назад, коли будете їх відчиняти. 
3. Коли вони відчиняться проїжджайте візком через дверний прохід. 
4. Двері з пружиною можуть вдарити по задніх колесах вашого візка, 

коли ви будете проїжджати через двері. 
Проїзд спиною вперед 
1. Поверніть ваше крісло, щоб воно було скероване задом до дверей. 
2. Простягніть руку назад і відчиніть двері, тягнучи за клямку. 
3. Коли двері будуть досить широко відчинені, візьміться за їх край, щоб 

відчинити їх ще ширше. 
4. Швидко потягніть за ободи для штовхання або/і шини, щоб проїхати 

через дверний прохід. 
Двері можуть почати зачинятись, але будуть зупинені вашим візком. 

Якщо це заважатиме вам продовжувати рух, відчиніть їх широко ще раз. 
Продовжуйте рухатись спиною вперед доки не подолаєте поріг і не 

зможете повернутись обличчям вперед. 
1. Рухайтесь назад і 

візьміться за клямку 
ближчою до неї рукою. 

2. Проїдьте трохи 
вперед, щоб відчинити двері. 

3. Притримуючи двері у 
відкритому стані за 
допомогою одного колеса 
проїжджайте через прохід 
спиною вперед. 
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Двері, які ковзають 
Двері, які ковзають, від’їжджають вбік замість того, щоб відчинятись. 

Зовнішні скляні та екрануючі двері зазвичай рухаються по рейках, укріплених 
на підлозі. Через ці рейки може бути важче переїжджати, ніж через звичайні 
пороги, оскільки вони вищі і мають гострі краї. Зістрибування з краю  
цих перепон може бути небезпечним і може призвести до вашого випадіння з 
візка уперед. 

«Кишенькові» ковзаючі двері, які переважно можна зустріти всередині 
приміщення, рухаються на напрямних рейках, закріплених на стелі і не мають 
порога, щоб завадити вашому проїзду. «Кишенькові» двері всередині 
приміщення не повинні становити проблему для подолання, коли вони 
відчинені, оскільки не мають порогу. 

Коли ви практикуєте відкривання важких ковзаючих дверей, нехай 
поблизу знаходиться спостерігач, який не дасть вам втратити рівновагу. 

1. Поверніть ваш візок трошки у напрямку до клямки, коли ви 
під’їжджатимете до дверей. Під’їдьте до дверей боком, щоб відчинити їх 
ближчою до клямки рукою. 

2. Штовхайте двері, щоб відчинити їх аж поки отвір не буде досить 
широким, щоб ви могли проїхати, задкуючи при цьому якщо буде така потреба. 
Можливо, вам потрібно буде взятись за одвірок лівою рукою. 

3. Змініть розташування вашого візка таким чином, щоб обид-воє задніх 
коліщат переїхали одночасно лінію порога. 

4. Після того як ви проїхали через дверний прохід, розверніться у таку 
позицію, яка дозволить закрити двері. 

 
Потягніть за клямку, щоб відчинити двері, які ковзають. Вам, можливо, 

треба буде проїхати трохи назад, щоб відчинити двері. 

Корисна порада! 
Якщо ви маєте проблеми при користуванні певними дверима, пошукайте 

альтернтативний вхід. Можете звернутися до когось, хто добре знає будинок. 
Щоб уникнути таких ситуацій, передзвоніть до тої установи, яку ви маєте намір 
відвідати, щоб спитати про можливий доступ. 

Послідовно розташовані двері 
Багато будинків, особливо у країнах з холодним кліматом, мають вхід з 

двома дверима, розташованими підряд одні за одними. Найбільш типовим 
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варіантом є такий: двері, що відчиняються обертаючись, короткий проміжок і 
ще одні такі ж двері. Якщо для вас достатньо місця, щоб проїхати через перші 
двері і розташуватись належним чином, щоб проїхати через наступні, ви 
можете дотримуватись рекомендацій, наведених для подолання звичайних 
одинарних дверей. 

Проблеми виникають тоді, коли двері розташовані настільки близько, що 
ви не можете цілком проїхати через перші з них і опинитись у проміжку між 
дверима до того як вам потрібно буде відчиняти наступні. Проблеми виникають 
також тоді, коли одні або обидвоє дверей відкриваються до вас і відбирають 
місце для маневрування. Коли двері відчиняються, вони створюють перешкоду, 
яку ви повинні подолати. 

Перед тим як пробувати відчиняти двері, які розташовані одні за одними, 
ви повинні знати як відчинити одинарні двері. Коли ви тренуєтесь, нехай 
завжди неподалік буде спостерігач, щоб допомогти у випадку, коли ви 
потрапите в пастку між дверима. Добрим місцем для практикування у 
відкриванні дверей, які розташовані одні за одними є готелі, пошта та інші 
громадські будівлі. 

Відчиніть перші двері, використовуючи навички викладені у підпункті 
«Двері, які відчиняються вручну». Якщо наступні двері відчиняються у 
проміжок між дверима і цей проміжок короткий, спробуйте використати ваш 
візок, щоб утримати перші двері відкритими. Це забезпечить вам місце для 
проїзду спиною вперед через дверний прохід перших дверей і розташувати ваш 
візок належним чином, щоб відчинити і проїхати через наступні двері. 

 
Використайте задні колеса, щоб утримувати відкритими перші двері, 

коли ви відчиняєте наступні. 

Як просити про допомогу 
1. Якщо відкрити двері чи кілька дверей важко, попросіть когось 

допомогти вам відкриванням і утриманням одних чи декількох дверей, щоб ви 
могли проїхати. 

2. Вам може бути потрібно подумати як утримати відкритими перші 
двері, поки ваш помічник змінює позицію, щоб відчинити наступні двері. 
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Двері з двох стулок 
Двері з двох стулок складаються з двох вузьких половинок, які 

обертаються і відчиняються посередині. Двері у стилі салуну і французькі двері 
вважаються дверима з двох стулок. 

Такі двері зустрічаються досить рідко. Одначе, якщо ви проводите багато 
часу у місці, де вони є, затратьте декілька хвилин, щоб потренуватись з 
спостерігачем. 

Якщо клямка знаходиться поза межами вашої досяжності, попросіть 
спостерігача стати з одного боку візка. Він має бути готовим підтримати ваш 
тулуб якщо ви втратите рівновагу нахиляючись вперед, щоб відімкнути 
защіпку. Якщо відчинити одну чи обидві половинки важко, попросіть когось 
притримати їх поки ви проїжджатимете через двері. 

Відчиняйте двері з двох стулок використовуючи навички необхідні для 
відкривання дверей, які відчиняються вручну. 

Вузькі двері 
Щоб проїхати без допомоги через двері занадто вузькі для нашого візка, 

вам може буде потрібно зробити ряд переміщень. Хоча, зазвичай, легше знайти 
інший шлях, ви можете не мати іншого вибору як спробувати таки проїхати. 
Подібні ситуації трапляються, переважно, у готельних номерах, у яких двері до 
ванної кімнати є вузькими, а площа самої кімнати невелика. Насамперед, 
попросіть когось допомогти зняти двері з завіс. У багатьох готелях після того 
як двері знято на їх місце почеплять фіранку, щоб зберегти необхідне 
усамітнення. Якщо дверний прохід все ж гаки занадто вузький для вашого 
проїзду, пересядьте на крісло поставлене у ванній, а тоді протягніть всередину 
ваш візок у складеному чи розібраному стані. 

Попрактикуйте на дверях різної ширини, які відкриваються в різні боки. 
При цьому нехай поблизу буде спостерігач, готовий допомогти, якщо ви 
потрапите в пастку або будете потребувати допомоги. 

Вхід досередини з допомогою крісла 
1. Поставте крісло на чотирьох ніжках з іншого боку дверного проходу. 
2. Розташуйте у потрібній позиції візок і поставте його на гальма. 
3. Якщо це можливо, зніміть підніжку, яка розташована ближче до 

крісла або відхиліть її в бік перед тим як пересідати на крісло. 
4. Поставте одну руку на крісло, а іншу тримайте на боковинці або 

сидінні візка, щоб забезпечити собі необхідну підтримку. 
5. Перемістіть себе на крісло. 
6. Складіть або розберіть візок, щоб протягнути його через двері. 
7. Пересядьте назад у візок. 
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1. Поставте одну руку на крісло, а 

іншу спирайтесь на візок, щоб 
забезпечити собі необхідну підтримку. 

 
2. Якщо це можливо, зніміть або 

відведіть вбік підніжки. 

 
Вхід досередини без допомоги крісла 
1. Розташуйте візок таким чином, щоб полегшити безпечне переміщення 

на підлогу. Деякі люди надають перевагу розташуванню візка так близько до 
дверей, наскільки це можливо, у той час як інші – переміщенню подалі від 
дверного проходу. 

2. Перемістіться з візка на підлогу і далі до кімнати. Щоб захистити 
свою шкіру під час того як ви ковзаєте чи пересуваєтесь по підлозі, вам, 
можливо, доведеться сидіти на подушці з сидіння візка. 

3. Протягніть ваш візок через дверний прохід. Щоб це зробити, вам, 
можливо, доведеться зняти колеса або скласти візок. 

4. Після того, як ви знову зібрали візок, пересядьте у нього. Ви можете 
вирішити не затягувати візок досередини, якщо ви його не потребуватимете. 

Вхід досередини зі зніманням одного заднього колеса 
Одним зі способів зменшити ширину вашого візка є знімання одного з 

задніх коліс. Це дуже легко зробити на візку, який має систему «швидкого 
від’єднання» коліс. Натисніть на кнопку, розташовану у центрі зірочки колеса, 
яке швидко знімається, одночасно тягнучи колесо у напрямку від рами візка, 
щоб зняти його з осі. Не всі візки мають колеса такого типу. 

1. Нехай ваш помічник підтримує візок ззаду, взявшись за ручки для 
штовхання або задню поперечину. 

2. Перемістіть вагу вашого тіла вперед і в один бік. 
3. Зніміть заднє колесо з протилежного боку. Якщо вам незручно 

знімати колесо самому, нехай це зробить ваш помічник. 
4. Нехай помічник провезе вас через дверний прохід. 
5. Коли ви опинитесь з протилежного боку, поставте колесо на  

місце. Дочекайтесь доки колесо не буде поставлене на місце перед тим, як 
знову сісти рівно. 
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Нехай помічник провезе вас через двері після того, як ви зняли одне заднє 

колесо. 
 

Вхід досередини зі зніманням обох задніх коліс 
1. Нехай сильний помічник підтримує візок ззаду, взявшись за ручки для 

штовхання або задню поперечину. 
2. Перемістіть вагу вашого тіла вперед. 
3. Нехай інший помічник зніме обидва задні колеса. 
4. Нехай сильний помічник провезе вас через дверний прохід. Якщо у 

вас є пристосування для запобіганню перевертанню з коліщатами, ви можете 
проїхати через двері з їх допомогою. 

5. Коли ви опинитесь з протилежного боку, поставте колеса на місце до 
того, як сісти рівно. 

 
Якщо ваги візок має коліщата на пристосуванні для запобігання 

перевертанню, ваш помічник зможе провезти візок через вузький дверний 
прохід без задніх коліс. 

 

Автоматичні двері 
Автоматичні двері, переважно, можна зустріти в супермаркетах і медичних 

закладах. Ці двері дуже зручні, оскільки відкриваються без вашої допомоги. Деякі 
з них спрацьовують від наступання або наїзду на сенсорну педаль, яка дещо 
піднята над оточуючою поверхнею. М’яка або ребриста поверхня багатьох таких 
сенсорів може створювати певні труднощі для переїзду. 

Багато автоматичних дверей оснащено оптичним сенсором, скерованим 
на територію перед дверима. Коли людина потрапляє у поле зору сенсора, двері 
відчиняються. Якщо двері не відчиняються, огляньте їх раму, щоб знайти 
сенсор. Під’їдьте до дверей ще раз, цього разу перетинаючи територію, за якою 
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він спостерігає. Можливо, вам буде потрібно помахати долонею чи рукою над 
головою, щоб спонукати оптичний сенсор відчинити двері. 

Коли ви під’їжджаєте до автоматичних дверей, ви можете рухатись 
швидше, ніж пішохід. Сповільніть ваше пересування до «швидкості пішохода», 
щоб дати дверям час відчинитися чи від’їхати вбік. 

Хоча такі двері спроектовані таким чином, щоб залишатись відкритими, 
поки ви через них проїжджаєте, деякі сенсори чи таймери можуть 
спричинитись до того, що вони закриються, вдаривши по візку. 

Двері, що обертаються і турнікети 
У місцях, де знаходяться двері, що обертаються і турнікети, повинен бути 

обладнаний альтернативний вхід. У багатьох місцях особа, яка наглядає за 
дверима, що обертаються, може їх зупинити таким чином, щоб створити 
звичний вхід. Якщо альтернативного входу немає, вам доведеться долати 
турнікет чи двері, що обертаються, щоб потрапити в будинок. 

Турнікети, які відчиняються як ворота, не повинні створювати проблему 
для вас. Але якщо турнікет не можна відчиняти таким чином і його важелі 
фіксуються у кожній позиції, ви можете потрапити в пастку всередині. 

Прослідкуйте за кількома обертами дверей, що обертаються, щоб 
визначити часові проміжки для їх використання. Попросіть помічника обертати 
двері, щоб ви зосередились на приведенні візка в рух. 

Хоча двері, які обертаються по широкому овалу можуть бути 
пристосовані для проїзду візків, обережно потренуйтеся перед тим як 
скористатися ними. 

Вузькі проходи 
Брак площі для руху, предмети на стінах і меблі, які виступають в прохід, 

наприклад, столи, можуть обмежити вашу площу для маневрування. Вузькі холи, 
внутрішня частина мікроавтобусів, невеликі кімнати і ванні кімнати в квартирах 
можуть залишити користувачеві візка дуже мало площі для руху. Оскільки 
використовувати візок у вузьких проходах може бути дуже важко, часто дуже 
добре мати альтернативний маршрут чи територію для використання. 

Пам’ятайте, що завдяки меншим переднім коліщатам і нижчим переднім 
краєм візка ви можете під’їхати його передом ближче до певних об’єктів, 
наприклад в’їхати під раковину умивальника чи ближче до унітазу.  
Погляньте вниз, щоб переконатись, що ваші коліна чи ноги не вдаряться об 
якісь гострі виступи. 

Висота задніх коліс вашого візка та його спинки може утруднити для вас 
під’їзд задом до багатьох об’єктів. Пам’ятайте, що передні коліщата вашого 
візка мають бути зорієнтовані належним чином стосовно його передньої 
частини, щоб змінювати напрям руху. 
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Заїзд у приміщення з малою площею задом часто забезпечує вам кращу 
позицію для маневрування всередині. Зняття підніжок зменшує загальну довжину 
візка і може зробити легшим розворот. Постарайтесь не вдарити об щось ваші 
ноги і не дати їм застрягнути в коліщатах. Зняття однієї підніжки і перекидання 
цієї ноги через коліно іншої може теж допомогти вам виконати поворот. 

 
Заїзд на платформу мікроавтобуса задом часто забезпечує вам кращу 

здатність до маневрування всередині. 

Повороти у вузьких вестибюлях 
Задкування 
1. Рухайтесь вперед або назад аж доки не досягнете місця достатньо 

широкого для здійснення розвороту. 
2. Не забудьте подивитись назад чи там немає інших людей чи 

перешкод. 

Поворот у три етапи 
1. Пересвідчіться, що вестибюль хоча б трохи ширший, ніж величина 

колісної бази вашого візка. 
2. Перевірте чи ніхто до вас не наближається і чи нема перешкод позаду. 
3. Якщо шлях вільний, рухайтесь до однієї з сторін вестибюлю. 
4. Різко поверніть візок і рухайтесь до протилежної стіни по крутій 

діагоналі. 
5. Коли ви вже не можете рухатись далі у цьому напрямку, 

переміщайтесь по діагоналі назад і продовжуйте повертати візок. 
6. Коли ви вже не можете рухатись далі у цьому напрямку, їдьте вперед. 
7. Продовжуйте рухатись вперед і назад, щоб завершити розворот. 

Поворот у стрибку 
Деякі люди можуть виконати поворот у стрибку тримаючись за  

колеса свого візка і підстрибуючи, щоб змістити задню його частину вбік не 
пересуваючись при цьому ні вперед, ні назад. Такий спосіб повертання  
може бути також використаний для того, щоб відстрибнути вбік у  
сусіднє приміщення. 
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Підстрибування може допомогти вам маневрувати у дуже тісних 

приміщеннях. 

Поворот у дверний прохід з вузького вестибюлю 
1. Перед тим, як повертати, під’їдьте до дальньої сторони вестибюлю. 
2. Додаткова площа дозволить вам здійснити більшу частину повороту і 

зменшити вірогідність необхідності виконати поворот у три етапи. 
3. Часом, зняття підніжки з того боку візка, у який ви повертаєте 

(наприклад, якщо ви повертаєте наліво, зніміть ліву підніжку), може допомогти 
під час проїзду з дуже вузького вестибюлю у тісний дверний прохід. Закиньте 
ногу, яку не підтримує підніжка, на іншу і тоді повертайте. 

 
Зняття підніжки і закидання однієї ноги на іншу може зменшити 

ширину вашого візка на достатню величину, щоб повернути при виїзді з 
тісного вестибюлю. 

 

3.4.4. Нерівні поверхні 

Якщо ви провадите активний спосіб життя, то ви напевно зустрінетесь з 
багатьма поверхнями, які важко подолати сидячи у візку. Нерівні поверхні, 
наприклад, нерівно укладений асфальт, трава, болото, пісок, бруківка та 
дерев’яні настили є тими поверхнями, які потребують спеціальних навичок для 
того, щоб їх перетнути. Попрактикуйте переїзд через різні поверхні, щоб знати, 
які з них ви можете подолати самостійно. 

Якщо тряска на нерівній поверхні зміщує вас з правильної позиції, відновіть 
її як тільки ви досягнете рівного місця або коли не зможете далі ефективно 
приводити візок у рух. Повільне пересування робить їзду менш тряскою. 
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Більші, м’якші і ширші шини полегшують їзду по нерівній поверхні і 
через перешкоди, але сповільнюють її при пересуванні по гладких поверхнях, 
наприклад по бетоні чи лінолеуму. Коли ви вчитеся пересуватися по нерівній 
поверхні, нехай поблизу вас буде спостерігач готовий підхопити вас до того, як 
ви впадете. Вивчіть попередньо поверхню, яку будете долати, щоб передбачити 
можливі перешкоди, наприклад, жолобки між плитками, в яких можуть 
застрягнути передні коліщата вашого візка, настелених килимів, які можуть 
позбиратись під колесами вашого візка та зміни типу поверхні, переїзд на які 
може порушити вашу рівновагу. Перед тим, як спробувати опанувати 
навичками пересування по нерівній поверхні, ви повинні навчитися рухатися у 
візку вперед і назад та долати пороги. Вміння рухатись вперед у позиції 
балансування забезпечить вам максимальну мобільність під час їзди по 
нерівних поверхнях. 

 
Приберіть або уникайте незакріплених килимів чи килимових доріжок як 

тільки це можливо, оскільки вони можуть ковзати або застрягати між 
колесами вашого візка. 

Починайте тренуватися на килимках і на поверхнях, викладених плиткою, 
поступово переходячи до подоланням твердих нерівних поверхонь, наприклад, 
вигнутих тротуарів і завершіть навчання проїздом по м’якших поверхнях, 
наприклад, по траві чи по засипаному гравієм болоту. Починайте з повільної 
їзди і поступово збільшуйте швидкість пересування на кожному з типів 
поверхні; можливо ви знайдете оптимальну швидкість, достатньо високу для 
пересування вперед і достатньо повільну для підтримання вашої рівноваги. 

Тверді нерівні поверхні 
Зазвичай, найлегше пересуватись по твердій нерівній поверхні у позиції 

балансування. Одначе, перш, ніж перейти до неї, почніть практикувати 
переміщення по нерівній поверхні на всіх чотирьох колесах за присутності 
спостерігача. Пам’ятайте, чим швидше ви їдете, тим більш відчутним може 
бути падіння, якщо ви втратите рівновагу. 

Рухайтесь по дерев’яних планках палуби, пірсу чи настилу у напрямку, 
перпендикулярному до розташування дощок, щоб передні коліщата вашого 
візка не застрягли у щілинах між ними. У місці переходу з однієї поверхні на 
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іншу, наприклад, з лінолеуму на килим, може виникати невелике підвищення. 
Щоб уникнути заетрягання передніх коліщат вашого візка у розчині, яким 
кріпляться плитки, пересувайтесь у напрямку перпендикулярному чи 
діагональному до жолобків між ними. 

Тряска їзда може спричинити виникнення м’язових судом, які можуть 
утруднити перебування у позиції прямосидіння і утримання рівноваги. Якщо у 
вас є спастика, завжди намагайтесь уникнути нерівних поверхонь або їдьте 
через виїмки повільно. 

М’які поверхні 
Якщо тільки це можливо, перетинайте м’які поверхні у позиції 

балансування. Це зменшить величину пригальмовування коліс, з яким ви 
зіткнетеся при цьому. Підтримуйте постійний імпульс руху, спрямований 
вперед, щоб уникнути заетрягання коліс візка. Скерування обох передніх 
коліщат у тому ж напрямку також допоможе вам уникнути застрягання.  

Переїзд через м ‘яку поверхню на чотирьох колесах важчий, ніж переїзд 
на двох через додаткове пригальмовування. 

Переїзд на чотирьох колесах 
Переїзд через нерівну поверхню на чотирьох колесах є лише питанням 

простого руху вперед. Якщо ви рухаєтесь по нерівній поверхні швидко, то 
передні коліщата візка можуть десь застрягнути. Візок різко зупиниться, 
кидаючи ваше тіло вперед і, можливо, ви з нього випадете. 

Як просити про допомогу 
Якщо, на вашу думку, вам буде потрібна допомога при подоланні 

нерівної поверхні, попросіть когось подати вам руку. 
1. Нехай ваш помічник стане позаду візка, поставивши руки на ручки 

для штовхання. 
2. Попросіть вашого помічника штовхати візок вперед, прикладаючи 

зусилля до ручок, у той час як ви будете обертати його колеса за допомогою 
ободів для штовхання. 

3. Ваш помічник може також натискати на ручки для штовхання донизу, 
звільняючи від ваги передні коліщата, щоб вони легше піднімались догори і 
минали перешкоди. 

Як може допомогти спостерігач 
1. Пересувайтесь слідом за користувачем візка. 
2. Будьте готові схопити його за плече, коли він чи вона втратять 

рівновагу, якщо передні коліщата потраплять у пастку на поверхні, по якій 
рухається візок. 

3. Станьте позаду візка, якщо потрібно допомогти його штовхати. 
Натискання на ручки для штовхання у напрямку донизу звільнить від ваги 
передні коліщата. 



62 

 
Тримайте руку поблизу плеча користувача візком, щоб запобігти падінню 

вперед. 

Переїзд у позиції балансування 
Якщо лише це можливо, перетинайте нерівну поверхню у позиції 

балансування, щоб зменшити пригальмовування і вберегти передні коліщата 
від потрапляння у виїмки. 

1. Станьте у позицію балансування і рухайтесь у ній вперед. Спочатку 
пересувайтесь по поверхні повільно, щоб бути впевненим, що передні коліщата 
не зачепляться за горбки чи не потраплять у виїмки. 

2. Якщо буде важко утримувати позицію балансування, щоб перетнути 
нерівну поверхню за один захід, вам, можливо, буде потрібно вийти з цієї 
позиції і відпочити перед тим, як продовжувати рух. 

3. Якщо колеса вашого візка застрягнуть десь по дорозі, розхитайте його 
вперед і назад, щоб мати достатній імпульс сили для продовження руху. 

 
Переїзд через нерівну поверхню часто легше здійснювати у позиції 

балансування. Інакше передні коліщата вашого візка зупинять його впершись в 
горбочки. 

Як просити про допомогу 
1. Разом з своїм помічником переведіть візок у позицію балансування.  
2. Попросіть вашого помічника натиснути на ручки для штовхання чи 

задню перекладину візка у напрямку донизу і вперед, одночасно утримуючи 
його у позиції балансування. 

3. Коли ви подолали нерівну чи м’яку поверхню, попросіть вашого 
помічника опустити передні коліщата візка на землю. 
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Як може допомогти спостерігач 
1. Пересувайтесь слідом за користувачем візка. 
2. Будьте готові запобігти його випадінню вперед з візка, якщо він 

раптово зупиниться. Будьте готові запобігти також перевертанню візка назад. 
3. Якщо візок застряг, станьте за його спинкою. Натисніть на ручки для 

штовхання у напрямку донизу і вперед, щоб перевести його у позицію 
балансування, а тоді штовхайте чи тягніть його по тій поверхні, на якій 
знаходитесь. 

4. Якщо візок застряг у той час, коли ви його штовхаєте, пошукайте ще 
одного помічника, який зміг би підняти і тягнути за передню частину візка. 
Разом ви мали би змогти рухатись по нерівній чи м’якій поверхні. 

 
Нехай ваш помічник утримує візок у позиції балансування коли допомагає 

вам пересуватись по нерівній чи м ‘якій поверхні. 
 

3.4.5. Пандуси 

Згідно вказівок Акту доступності американців з неповносправністю 
(ВАДАН), стандартний пандус повинен мати величину ухилу не більшу за 
співвідношення 1:12. Це означає, що на кожен дюйм підйому (зміна висоти) має 
припадати 12 дюймів площини пандусу (зміна довжини). Інакше це часом 
позначають як 8% рівень ухилу. Якщо використати цю формулу, то довжина 
пандусу, який веде до дверей з двома сходинками висотою кожна 8 дюймів, має 
становити 16 футів. 

Стандартний пандус є достатньо пологий, щоб по ньому могло 
підійматися більшість людей, але кожна людина має свої власні обмеження. 
Деякі люди не зможуть піднятися пандусом такої крутизни, у той час як інші 
можуть подолати значно крутіший. Попрактикуйте на пандусах з по-руччями у 
громадських місцях. Пам’ятайте про те, що для того, щоб утримати рівновагу, 
потрібно нахилятись «вгору» у напрямку до схилу. 

Поекспериментувавши ви зможете визначити пандусу з яким ухилом ви 
зможете подолати самостійно. Завжди використовуйте допомогу спостерігача, 
коли практикуєте на пандусах і коли піднімаєтесь вперше крутим пандусом. 
Піднімайтеся по пандусах все більшої крутизни аж доки не знайдете такий, під 
час підйому по якому передні коліщата вашого візка відриваються від поверхні. 
Відчуйте втрату рівноваги і запам’ятайте величину ухилу, яка спричиняє такий 
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ефект. У майбутньому забезпечте собі допомогу, коли будете підійматися по 
ухилах такої величини чи ще крутіших. 

Перед тим як оволодіти навичками, описаних в цьому розділі, ви повинні 
вміти рухатись у візку вперед і назад та підтримувати сидячу позицію, коли 
ваше положення рівноваги змінюється. Ви зможете опанувати техніку 
пересування вищого рівня і долати більш круті ухили якщо зможете 
переходити в позицію балансування та рухатись у ній вперед і назад. 

Підйом по пандусу 
Опустіть у функціональну позицію пристосування проти перевертання на 

вашому візку перед тим, як піднятися по пандусу, оскільки якщо пандус крутий 
ваш візок може перекинутись назад. Часом пристосування проти перевертання 
можуть застрягнути на початку пандусу. Якщо ви змушені зняти це 
пристосування, рухайтесь поволі і будьте дуже уважні. 

Рюкзак чи інші речі, підвішені до задньої частини візка, сприятимуть його 
легшому перевертанню назад. Пристосування, які називають підйомниками на 
схил утримають колеса візка від прокручування назад у паузах між поштовхами 
у той час, як ви піднімаєтесь схилом вгору. 

 
Рюкзак сприятиме легшому 

перекиданню вашого візка назад. 

 
Пристрої для підйому вгору 

допоможуть вам піднятися пандусом. 
 

Підйом вгору 
Основні принципи 
1. В’їжджайте на пандус передом візка. 
2. Нахиліться вперед, щоб протидіяти тенденції візка перекинутись 

назад. 
3. При підйомі по пандусу дехто надає перевагу використанню довгих 

поштовхів, під час яких руками хапають за ободи для штовхання далеко позаду. 
Інші особи можуть отримати більший імпульс і потужність руху при 
використанні коротких, швидких поштовхів. Поекспериментуйте з обома 
варіантами, щоб з’ясувати, який з них більше вам підходить. 

4. Коли ваш рух вгору починає уповільнюватись, попробуйте 
застосувати техніку зміни рук при штовханні.  
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Дотягніться руками до якомога 

більш дальньої точки ободів для 
штовхання, щоб забезпечити 
достатню силу поштовху для підйому 
по пандусу. 

 
Піднімаючись по пандусу 

нахиліться вперед. Якщо передні 
коліщата вашого візка починають 
відриватись від поверхні пандуса, це 
значить, що він занадто крутий, щоб 
ви подолали його самостійно. 

 

Використання імпульсу руху 
1. Наберіть якомога більшу швидкість перед тим, як досягнете підніжжя 

пандусу, щоб імпульс руху допоміг вам піднятися вгору. 
2. Піднімайтесь по пандусу швидко аж доки не почнете вибиватись з сил. 
3. Розверніть крісло впоперек пандуса і схиліться на стегна, щоб відпочити. 

 
Використайте імпульс руху, щоб допомогти собі піднятися пандусом. 

Якщо ви змучитесь на середині дороги, зупиніться і чідпочиньте, розвернувши 
ваш візок перпендикулярно до схилу. 

 

Застосування поруччя 
1. Якщо на пандусі є хоча б одне поруччя, ви можете тягнути себе 

догори, штовхаючи один з ободів і підтягуючись за поруччя. 
2. Якщо на пандусі є два поруччя, ви можете використати обидва, щоб 

підтягувати себе догори. 

 
Підйом по пандусу з використанням двох поруч. 
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Як може допомогти спостерігач 
1. Йдіть слідом за користувачем візка і тримайте свої руки поблизу 

ручок для штовхання чи задньої перекладини візка. Намагайтесь не впливати на 
рух візка. 

2. Запобігайте перевертанню візка назад. 

 
Спостерігач повинен йти позаду візка з руками неподалік ручок для 

штовхання. 
 

Підйом спиною вперед 
Деякі люди, зокрема, ті, хто приводить свій візок в рух за допомогою ніг, 

вважають легшим для себе підйом на пандус спиною вперед. Перед тим, як 
підніматись вгору переконайтесь, що пандус достатньо широкий для вашого 
візка і перевірте, чи немає чогось, що може створювати небезпеку, наприклад, 
нерівної поверхні, перешкод, незахищених з’їзди та зустрічного руху. 

1. Розверніть свій візок задом наперед перед початком пандусу, щоб 
задні колеса вашого візка опинились упритул до його початку. 

2. Приведіть візок в рух у напрямку назад тягнучи за ободи для штовхання. 
3. Нахиліться назад у напрямку до схилу. 
4. Досягнувши верхньої точки, подивіться чи немає зустрічного руху 

позаду вас, перед тим як розвернути візок і продовжувати рух вперед. 

Як може допомогти спостерігач 
1. Станьте нижче і збоку від візка. 
2. Запобігайте випадінню користувача візка у напрямку уперед. 

Як просити про допомогу 
Коли ви під’їхали до крутого пандуса, який не можете подолати 

самостійно, зверніться по допомогу. Пам’ятайте, якою є крутизна пандуса, яка 
може спричинити втрату вами рівноваги. 

1. Попросіть вашого помічника штовхати візок, використовуючи ручки 
для штовхання чи його спинку. Ваш помічник також повинен запобігати 
перевертанню візка вперед. 

2. Одночасно з цим штовхайте вперед обручі для штовхання. 
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Спуск по пандусу 
Перед тим як спускатись по пандусу, перевірте наявність перешкод, 

наприклад, тріщин чи перепадів висоти. Також вивчіть основу пандуса з  
точки наявності перешкод, наприклад каналізаційних решіток, які вам 
доведеться переїжджати. 

Спускаючись по пандусу, завжди змістіть свій центр ваги назад і 
рухайтесь повільно, щоб контролювати переміщення. Ви зможете збільшити 
швидкість спуску і при цьому почуватись у безпеці, коли набудете досвіду і 
впевненості при їзді по пандусах. Натискайте на ободи для штовхання, щоб 
зменшити свою швидкість. 

Коли спуститесь до підніжжя пандуса, зважайте на величину просвіту під 
підніжками. Якщо підніжки зачіпають пандус при початку підйому, вони 
зачіпатимуть за землю при спуску з нього. Якщо ви рухаєтесь повільно, то цим 
зменшуєте вірогідність бути викинутим зі свого візка, якщо підніжки 
зачепляться за початок пандуса. 

Завжди практикуйте спуск з пандуса за наявності спостерігача.  
Медичні заклади та інші громадські установи, зазвичай, мають пандуси, які 
підходять для практикування. Спускайтесь по пандусах з щоразу більшим 
ухилом разом зі спостерігачем, аж доки не зможете з певністю робити це 
незалежно. Завжди подбайте про допомогу, якщо не впевнені, що зможете 
спуститись по пандусу самостійно. 

 
Якщо кінець пандуса стикається з землею під гострим кутом,  

підніжки вашого візка можуть зачепитись за неї, внаслідок чого візок 
перекинеться вперед. 

 

Спуск донизу по пандусу на чотирьох колесах 
Починайте практикуватись у спуску по пандусу пересуваючись на 

чотирьох колесах. 
1. Перевірте чи немає на пандусі перешкод. 
2.  В’їдьте візком на пандус, змістивши перед цим центр своєї ваги 

назад, щоб запобігти падінню з візка уперед. 
3. Спускайтесь повільно, щоб контролювати переміщення. 
4. Обхопте своїми руками ободи коліс перед собою. 
5. Натискайте на ободи, щоб зменшити швидкість спуску. 
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Як просити про допомогу 
1. Коли ви спускаєтесь по пандусу, попросіть помічника взятися за 

ручки для штовхання чи задню перекладину візка. 
2. Змістіть центр ваги назад, щоб уникнути випадання з візка уперед. 
3. Ваш помічник може тягнути за ручки для штовхання у напрямку 

назад, щоб зменшити швидкість його руху. Пересвідчіться, що ваш помічник 
використовує більше силу м’язів ніг, ніж спини.  

Як може допомогти помічник 
1. Знаходьтесь спереду і збоку від користувача візком. 
2. Запобігайте падінню уперед людини, яка знаходиться у візку. 
3. Слідкуйте, щоб ви не знаходились на шляху пересування людини у 

візку. 

 
Нехай спостерігач йде спереду і збоку від вашого візка, коли ви 

спускаєтесь по пандусу. 

Спуск у позиції балансування 
Спуск по пандусах з великим ухилом на чотирьох колесах може 

спричинити ваше падіння уперед. Вам може допомогти уникнути цієї проблеми 
спуск по крутих пандусах у позиції балансування. Коли ви знаходитесь у цій 
позиції, ваш центр ваги зміщується назад і зменшується вірогідність падіння 
уперед з візка. 

1. Перевірте чи немає на пандусі перешкод. 
2. Стоячи обличчям до пандусу перейдіть у позицію балансування. 
3. В’їдьте візком на пандус, зберігаючи цю позицію. 
4. Нехай ободи для штовхання ковзають через ваші стиснуті у жмені 

руки, якими ви тиснете на них або з більшою силою, щоб зменшити швидкість 
або з меншою, щоб швидкість зросла. 

5. Більш висока позиція балансування разом з більшим тиском, 
прикладеним до ободів, зменшить швидкість вашого пересування. Більш низька 
позиція балансування разом з меншим тиском, прикладеним до ободів, 
збільшить швидкість вашого пересування. 

Вийдіть з позиції балансування після того як ви досягли рівної поверхні 
унизу пандуса. 
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Чим далі назад ви відхилитесь у позиції балансування, тим повільніше 

пересуватиметесь донизу по пандусу. 

Як може допомогти спостерігач 
1. Перейдіть у позицію балансування у той час як ваш помічник 

підтримує візок за ручки для штовхання чи за задню перекладину. 
2. В’їдьте візком на пандус, зберігаючи цю позицію. Помічник може 

допомогти, штовхаючи візок вперед. 
3. Помічник може тягнути за ручки для штовхання у напрямку назад, 

щоб зменшити вашу швидкість пересування. Пересвідчіться, що ваш помічник 
використовує більше силу м’язів ніг, ніж спини.  

4. Натискайте на ободи для штовхання, щоб зменшити швидкість свого 
пересування. 

5. Коли досягнете рівної поверхні, попросіть помічника опустити вас з 
позиції балансування. 

 
Помічник може запобігти занадто швидкому пересуванню, утримуючи 

візок за ручки для штовхання. 
 

Спуск по пандусу зигзагом 
Спуск зигзагом є способом спуску по дуже крутих пандусах обличчям 

вперед зі збереженням при цьому належного контролю над переміщенням. У той 
час як спуск зигзагом зменшує крутизну схилу, який ви долаєте, він, одночасно, 
збільшує величину бокового ухилу, з яким вам належить дати собі раду.  

1. Рухайтесь донизу схилом по траєкторії букви «зет». Чим більшим 
буде кут, під яким ви розвертаєте візок відносно схилу, тим більшим буде 
боковий ухил, який вам треба буде подолати. 
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2. Стискайте сильніше обід для штовхання тою рукою, яка знаходиться 
вище відносно схилу. Це дозволить запобігти розвороту вашого візка у 
напрямку прямо вниз. 

3. Щоб повернути, натисніть сильніше рукою, яка знаходиться нижче 
відносно схилу. 

4. Такий самий спуск може бути здійснений у позиції балансування. 
Ви також можете зменшити швидкість пересування, прикладаючи більше 

тиску до ободів для штовхання. Менша величина тиску на ободи збільшуватиме 
вашу швидкість. 

 
Спуск донизу зигзагом може допомогти зменшити швидкість спуску вниз 

достатньою мірою, щоб забезпечити належний контроль за переміщенням. 
Як може допомогти помічник 

1. Пересувайтесь по схилу нижче візка. 
2. Запобігайте падінню користувача візка вбік. 
3. Слідкуйте, щоб ви не знаходились на шляху пересування людини у 

візку. 
 

Спуск по пандусу спиною вперед використовуючи одне поруччя 
1. Перевірте чи немає на пандусі перешкод. 
2. Розверніть ваш візок, щоб він знаходився спинкою до пандуса. 
3. Вхопіться за поруччя однією рукою. Іншою рукою візьміться перед 

собою за шину колеса чи за ободи для штовхання. 
4. Почніть спуск донизу, притримуючись однією рукою за колесо, 

дозволяючи іншій ковзати по поруччю, щоб зменшити швидкість пересування. 

 
Коли ви самі, не спускайтесь по пандусу спиною вперед, якщо нема 

наявного поруччя. 
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Як просити про допомогу 
1. Перевірте чи немає на пандусі перешкод. 
2. Розверніть ваш візок, щоб він знаходився спинкою до пандуса. 
3. Нехай ваш помічник стане позаду візка і візьметься за ручки для 

штовхання чи задню перекладину. 
4. Помічник може потягнути за ручки для штовхання чи за задню 

перекладину, щоб розпочати спуск. Пересвідчіться, що ваш помічник 
використовує більше силу м’язів ніг, ніж спини, щоб сповільнити ваш спуск. 

5. Коли ваш помічник почне спускатись донизу по пандусу, змістіть 
свою вагу вперед і натисніть на ободи для штовхання, тримаючи руки перед 
собою, щоб допомогти забезпечити гальмування. 

Як може допомогти помічник 
1. Станьте позаду користувача візком. 
2. Запобігайте занадто швидкому його спуску по пандусу. 

 
Спостерігач повинен запобігти занадто швидкому спуску користувача 

візком униз по пандусу. 

Корисна порада! 
Якщо ви гальмуєте колеса вашого візка руками, то вони «горітимуть». 

Уникнути цього можна одягнувши рукавиці чи зупиняючись, щоб перепочити 
під час спуску схилом. 

 
Рукавиці можуть допомогти вам уникнути відчуття «горіння « рук. 
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Перепочинок на пандусі 
Найбільш безпечним способом повернути на пандусі – дочекатись того 

часу, коли ви досягнете рівної поверхні. Інакше ваш візок може перевернутись 
на бік під час повертання на боковому ухилі. Вам можливо потрібно буде 
повернути вбік, щоб перепочити, коли ви будете рухатись по пандусу чи коли 
буде потрібно змінити напрям руху, щоб чергувати використання ваших м’язів 
для штовхання і підтягування. 

Поворот на пандусі 
Підйом спиною вперед по пандусу 
Маючи певний досвід, ви зможете безпечно розвернутись на скаті 

пандуса. Завжди слідкуйте, щоб під час повороту центр вашої ваги був 
зміщений вгору по схилу, оскільки це допоможе уникнути перевертання вашого 
візка. Деякі люди підіймаються вперед по пандусу доти, доки можуть це 
зробити, а тоді розвертаються і підтягують себе решту шляху вгору. Інші 
можуть використати ноги, щоб відштовхуватись ними для підйому по пандусу. 
Цей спосіб непридатний для людини, у яка не має контролю над м’язами 
нижньої частини спини. 

1. Піднімайтесь догори пандусом. 
2. Коли ви потребуватимете дати відпочити м’язам, які ви 

використовуєте для штовхання, розверніть візок, штовхаючи один обід і 
тягнучи за інший. 

3. Щоб уникнути перекидання, нахиляйтесь під час повороту у напрямку 
до схилу. 

4. Нахиліться назад до схилу, після того як ви розвернули візок передом 
униз. 

5. Рухайте ваш візок вгору пандусом тягнучи назад за ободи для 
штовхання. 

6. Коли досягнете вершини пандуса, перевірте чи немає зустрічного 
руху позаду вас перед тим як розвернутись і продовжити рух вперед. 

 

3.4.6. Бокові ухили 

Боковий ухил – це поперечний нахил пішохідної доріжки. Пішохідні 
доріжки чи тротуари споруджуються з боковими ухилами, щоб забезпечити 
стікання дощової води з бордюру у водостічний жолоб замість того, щоб вона 
збиралась в калюжі на тротуарі чи підтоплювала будинки. Стандартні тротуари 
повинні мати боковий ухил не більший за 2%. Крутіші бокові ухили 
зустрічаються у багатьох місцях, зокрема у місцях з’їзду з тротуару та при 
переїзді навскіс через пандус. З боковим ухилом ви також стикаєтесь коли 
рухаєтесь по схилу пагорба під кутом, а не прямо вгору чи донизу. 

Досвід їзди по тротуарах з боковими ухилами різниться у різних людей, 
залежно від здатності підтримувати рівновагу тулуба, виду протектора, типу 
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поверхні та типу візка. Ваш візок матиме тенденцію повертати у напрямку 
ухилу і вам доведеться компенсувати це притримуючи чи тягнучи назад обід 
колеса рукою, яка знаходиться вище стосовно схилу та штовхаючи обід дещо 
сильніше рукою, яка знаходиться нижче по схилу. Круті бокові ухили можуть 
спричинити перевертання вашого візка. Пам’ятайте про необхідність 
нахилятись у напрямку до схилу, щоб уникнути цього. 

Перед тим як почати практикувати навички, описані у цьому підрозділі, 
ви повинні навчитись рухатись вперед і назад та зберігати сидяче положення, 
коли стає питання про необхідність утримання рівноваги. 

Їзда по боковому ухилу 
Разом з спостерігачем знайдіть боковий ухил, який спричинить порушення 

вашої рівноваги у напрямку з боку на бік. Ви можете практикувати переїжджаючи 
через широкі круті пандуси чи дороги. Попросіть спостерігача пересуватись з 
вашого боку повернутого донизу, щоб запобігти втраті вами рівноваги. 

1. Підтримуйте свою рівновагу нахиляючись у бік до схилу. 
2. Утримуйте свій візок по середині тротуару. Таким чином ви 

забезпечуєте собі необхідну площу, щоб скоригувати свій рух, якщо ви почнете 
зміщуватись вниз по схилу. Ви матимете також більше місця, щоб об’їхати 
перешкоди, піднявшись вгору схилом. 

Якщо передні коліщата вашого візка повернуться вниз по схилу, штовхайте 
за обід колеса рукою, розташованою нижче відносно схилу і тягніть назад рукою, 
розташованою вище по схилу, щоб забезпечити рух візка прямо вперед. 

 
Нахиліться у напрямку до схилу, щоб уникнути перевертання. 

Штовхайте обід колеса рукою, розташованою нижче відносно схилу і 
одночасно тягніть назад рукою, розташованою вище по схилу, щоб 
підтримати рух візка прямо вперед. 

Як просити про допомогу 
Якщо боковий ухил надто крутий, щоб ви змогли безпечно проїхати по 

ньому, спробуйте знайти інший шлях. Якщо це неможливо, зверніться до 
когось по допомогу. 
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Як може допомогти спостерігач 
1. Пересувайтесь з того боку від користувача візком, який звернутий 

вниз по схилу. 
2. Будьте готові підтримувати рух візка у напрямку прямо вперед і 

запобігайте його перевертанню на бік. 
 

3.4.7. Узбіччя 

Узбіччя були спроектовані, щоб забезпечити більш доступний перехід 
між тротуаром і вулицею. На жаль, узбіччя є місцями стількох нещасних 
випадків, що можуть вважатися небезпечними місцями для людей, які 
користуються візками. Завжди рухайтесь обережно, коли перетинаєте вулицю, 
спускаючись з узбіччя. 

Навіть якщо узбіччя має стандартний ухил 1 : 12, то трапляються місця з 
більшим ухилом або невеликим уступом у місці, в якому узбіччя досягає 
дороги. Часом утворюється невеликий жолобок між узбіччям, яке спускається 
до вулиці і дорожнім покриттям, яке йде під кутом вгору до середини вулиці. 

Під’їжджайте до узбіччя поволі. Якщо підніжки або пристрій проти 
перекидання доторкнуться до землі, візок може раптово зупинитись і ви можете 
випасти з нього. При перетині узбіччя потрібно мати достатньо просвіту під 
підніжками, оскільки у місці, де узбіччя переходить в дорожнє покриття може 
утворитись виїмка. 

Перед тим як почати практикувати навички, описані у цьому підрозділі, 
ви повинні навчитись рухатись вперед і назад та бути здатним зберігати сидяче 
положення, коли стає питання про необхідність утримання рівноваги. Ви 
повинні бути здатними переміщатись вгору і вниз по пандусу. Якщо ви 
вмітимете переходити у позицію повного або часткового балансування, це 
забезпечить вам можливість більшого вибору під час подоланні узбіч. 

Попрактикуйте разом з спостерігачем на узбіччях різного типу, щоб 
визначити, спуск з яких з них ви можете здійснити самостійно. Якщо ви не впевнені 
у своїй можливості проїхати через узбіччя самостійно, зверніться по допомогу. 

 
Будучи обережним, ви можете уникнути застрягання передніх коліщат 

чи підніжок вашого візка та наступного падіння у тому місці, де стикаються 
спрямований вниз ухил узбіччя і спрямований догори ухил водостічного жолоба 
і вулиці. 
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Спуск по узбіччю 
Завжди рухайтесь по центральній частині прокладеного по узбіччю 

пандуса. Бічні сторони такого пандуса, які розширюються до дороги мають і 
ухил донизу і бічний ухил. Поєднання цих двох ухилів може легко спричинити 
втрату вами рівноваги. Якщо узбіччя виступає на вулицю, стережіться бічних 
сторін з обох боків. 

Спуск вперед на чотирьох колесах 
Ви можете спуститися узбіччям з невеликим ухилом пересуваючись 

прямо вниз на чотирьох колесах. 
1. Перевірте тротуар, узбіччя та вулицю на наявність тріщин, виступів і 

нерівних поверхонь. Зважайте на транспорт та пішоходів. 
2. Рухайтесь донизу по центру прокладеного по узбіччю пандуса. 
3. Перемістіть свою вагу назад, щоб уникнути падіння вперед. 
4. Після того як ви досягнете нижньої частини узбіччя, вам, можливо, 

потрібно буде перейти у позицію часткового балансування, щоб переїхати через 
виступ біля водостічного жолоба. 

5. Щоб здійснити поворот вліво чи вправо, дочекайтесь, коли ви виїдете 
на рівну поверхню. 

 
Рухайтесь по центральній частині прокладеного по узбіччю пандуса, щоб 

уникнути ухилів на його бічних сторонах. 

У позиції балансування 
Зазвичай, щоб уникнути падіння вперед з візка, краще спускатись по 

крутому узбіччю у позиції балансування. Це також запобігає застряганню 
передніх коліщат вашого візка на будь-якій нерівній поверхні. 

1. Перевірте тротуар, узбіччя та вулицю на наявність тріщин, виступів і 
нерівних поверхонь. Зважайте на транспорт та пішоходів. 

2. Рухайтесь донизу по центру прокладеного по узбіччю пандуса. 
3. Перейдіть у позицію балансування поки ви ще знаходитесь на рівній 

поверхні. 
4. Продовжуючи утримувати цю позицію повільно спустіться узбіччям. 

Прикладання більшого тиску до ободів для штовхання сповільнить ваш  
рух донизу. 
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Почекайте доки досягнете рівної поверхні і лише тоді виходьте з позиції 
балансування. 

1. Перейдіть у позицію 
балансування на вершині 
узбіччя. 

2. Спустіться по 
пандусу у цій позиції. 

3. Виходьте з позиції 
балансування лише тоді, 
коли задні колеса вашого 
візка з’їхали з пандуса. 

Як просити про допомогу 
Якщо узбіччя надто круте або на ньому є перешкоди, які ви не здатні 

подолати самостійно, зверніться по допомогу. 
1. Нехай помічник візьметься за ручки для штовхання чи задню 

перекладину. 
2. 3 допомогою помічника переведіть візок у позицію балансування. 
3. Утримуючи цю позицію повільно спустіться узбіччям. 
4. Помічник може допомогти сповільнити спуск тягнучи за ручки для 

штовхання чи за задню перекладину. Ви можете допомогти сповільнити спуск 
тиснучи на ободи для штовхання. 

5. Після того як досягнете рівної поверхні, попросіть помічника 
опустити візок з позиції балансування. 

Як може допомогти спостерігач 
1. Станьте позаду користувача візком тримаючи руки поблизу ручок для 

штовхання чи задньої перекладини. 
2. Запобігайте перевертанню візка. 
3. Унизу узбіччя передні коліщата візка чи підніжки можуть вдаритись 

об схил водостічного жолоба чи застрягнути в решітці, викинувши людину 
вперед з візка. Щоб уникнути цього, покладіть руку на плече того, хто сидить у 
візку, щоб запобігти падінню вперед унизу пандуса, прокладеного по узбіччю. 

Спуск спиною вперед 
Якщо внизу узбіччя є нерівна поверхня або різкий підйом вгору до 

середини вулиці ви, можливо, виберете варіант спуску спиною вперед. 
1. Перевірте тротуар, узбіччя та вулицю на наявність тріщин, виступів і 

нерівних поверхонь. Зважайте на транспорт та пішоходів. 
2. Встановіть наскільки крутим є узбіччя, де знаходяться бокові ухили та 

якого виду є поверхня внизу пандуса, прокладеного по узбіччю. 
3. Поверніться, щоб спуститись по узбіччю спиною вперед. 
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4. Коли будете спускатись по узбіччю, нахиляйтесь вперед, щоб 
уникнути перекидання назад. 

5. Продовжуйте рухатись назад аж доки не переїдете через всі нерівності 
поверхні та скат водостічного жолоба. Тоді розверніться і продовжуйте рух 
обличчям вперед. 

Як просити про допомогу 
1. Розверніть свій візок так, щоб він став спинкою до узбіччя. 
2. Нехай ваш помічник стане позаду візка, спиною до узбіччя. Попросіть 

його взятись за ручки для штовхання чи задню перекладину візка 
3. Спускайтесь разом з помічником вниз по узбіччю. 
4. Помічник може допомогти сповільнити спуск тиснучи у напрямку 

вперед на ручки для штовхання чи за задню перекладину. Ви можете допомогти 
сповільнити спуск тиснучи на ободи для штовхання. 

Як може допомогти спостерігач 
1. Станьте позаду користувача візком тримаючи руки поблизу ручок для 

штовхання чи задньої перекладини. 
2. Страхуйте ззаду користувача візка під час спуску по пандусу. 
3. Унизу пандуса пильнуйте за наявністю достатнього просвіту між 

поверхнею і пристроєм проти перекидання. 
4. Слідкуйте за рухом довкола вас. 

 
Помічник може допомогти сповільнити спуск з узбіччя спиною вперед. 

Підйом узбіччям 
Щоб визначити, по якому узбіччю ви можете безпечно піднятися, 

практикуйте разом з спостерігачем підйом на різні їх типи. За присутності 
спостерігача піднімайтесь все крутішими узбіччями аж доки не досягнете 
моменту, коли передні коліщата вашого візка не відриватимуться від землі. Це і 
буде те найкрутіше узбіччя, по якому ви можете піднятися без перевертання 
вашого візка назад. Щоб уникнути цього, попросіть спостерігача натиснути 
донизу на ручки для штовхання чи задню перекладину візка, щоб утримати всі 
колеса на поверхні. Спостерігач може також додатково підштовхувати візок. 

Під’їжджайте до узбіччя таким чином, щоб ви були зорієнтовані прямо 
вгору по його середині у напрямку до тротуару. Бічні сторони, які 
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розширюються до дороги мають і ухил донизу і бічний ухил, які можуть бути 
небезпечними для подолання. Якщо узбіччя виступає на вулицю, стережіться 
бічних сторін з обох боків. 

Підйом обличчям вперед на чотирьох колесах 
1. Якщо вам потрібен додатковий просвіт для підніжок у місці переходу 

вулиці в узбіччя, перейдіть у позицію часткового балансування. 
2. Під час підйому узбіччям нахиляйтесь вперед, щоб уникнути 

перевертання візка назад. 
3. Перед тим як змінювати напрям свого руху, почекайте того моменту, 

коли виїдете на рівну поверхню. 

Як просити про допомогу 
1. Попросіть свого помічника вивезти вас угору узбіччям штовхаючи за 

ручки для штовхання чи за задню перекладину. 
2. Одночасно штовхайте вперед ободи для штовхання і/або шини коліс. 

Як може допомогти спостерігач 
1. Станьте позаду користувача візком тримаючи руки поблизу ручок для 

штовхання чи задньої перекладини. 
2. Запобігайте перевертанню користувача візком назад. 

 
Спостерігач може забезпечити додаткову силу, щоб допомогти вам 

піднятися вгору крутим узбіччям. 

Підйом спиною вперед 
Якщо ваші м’язи, які забезпечують тягове зусилля, досить сильні, 

піднімайтесь по узбіччю спиною вперед. 
1. Обстежте місце переходу вулиці в узбіччя. Перевірте стан поверхні на 

наявність тріщин, виступів і нерівних поверхонь. Зважайте на транспорт та 
пішоходів на вулиці та на тротуарі. 

2. Розверніть візок, коли досягнете узбіччя. Переконайтеся, що ви 
зорієнтовані прямо вгору по його середині у напрямку до тротуару. Бічні 
сторони, які розширюються до дороги мають і ухил донизу і бічний ухил, що 
може спричинити перекидання візка. Якщо узбіччя виступає на вулицю, 
стережіться бічних сторін з обох боків. 
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3. Рухайтесь догори, щоб піднятись по узбіччю, нахиляючись у 
напрямку на спинку, щоб уникнути падіння вперед. 

4. Перед тим як розвернутись і продовжити свій рух вперед дочекайтесь, 
доки ви досягнете рівної поверхні. 

Як просити про допомогу 
1. Попросіть свого помічника вивезти вас угору узбіччям, 

використовуючи ручки для штовхання чи задню перекладину. 
2. Одночасно штовхайте вперед ободи для штовхання і/або шини коліс. 

Як може допомогти спостерігач 
1. Станьте збоку користувача візком обличчям до нього. 
2. Піднімайтесь слідом за ним догори узбіччям, запобігаючи його 

падінню з візка вперед, для чого покладіть свою руку на його чи її плече. 
 

3.4.8. Бордюри 

Бордюри є точкою переходу між тротуарами і вулицями. Якщо узбіччя 
відсутні, у поганому стані або заблоковані вам доведеться підніматися на 
бордюр або спускатись з нього. Чим нижчим є бордюр, тим легше його долати. 
Достатньо натренувавшись, ви зможете підніматись і спускатись з досить 
високих бордюрів. 

Щоб підніматися на бордюр і спускатися з нього ви повинні бути здатні 
пересуватися у візку вперед і назад. Ви зможете опанувати більше способів 
подолання бордюрів, з тих які описані в цьому підрозділі, якщо будете здатні 
переходити в позицію повного і/або часткового балансування, пересуватись 
вперед, знаходячись у цій позиції і зберігати сидяче положення, коли є загроза 
порушення рівноваги. 

Навички, описані в цьому підрозділі, вимагають для свого виконання 
значного досвіду користування візком та значної сили м’язів і можуть вимагати 
від вас та помічника, який вам допомагає, виконання значних фізичних 
навантажень та піддавати вас небезпеці серйозного травмування. 
Послуговуючись цією технікою, ви тим самим засвідчуєте, що визнаєте 
небезпеку, яка присуща цій діяльності та здійснюєте її на свій страх і ризик. 

Коли ви розучуєте прийоми, описані в цьому підрозділі, використовуйте 
бордюри у тихих житлових районах і уникайте вулиць з інтенсивним рухом. 
Практикуйте з спостерігачем аж доки не зможете самостійно і безпечно 
підніматись і спускатись з бордюрів. Разом зі спостерігачем піднімайтесь на все 
вищі бордюри, щоб визначити найвищий, який ви можете подолати самостійно. 

Підйом на бордюр 
Якщо ви не можете перейти у позицію повного чи часткового 

балансування рухаючись вперед, практикуйте їх виконання, коли переїжджаєте 
через лінії на тротуарі. Ця вправа допоможе вам вдосконалити часові параметри 
балансування до того, як ви пробуватимете підніматись на бордюр. 
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Величина просвіту під підніжками може вплинути на вашу здатність 
підніматись і спускатись з бордюрів, особливо, якщо ви не можете переходити 
у позицію балансування. Уникайте ударів підніжками об край бордюру, 
оскільки можете впасти вперед. Великі гумові передні коліщата 
переїжджатимуть через край бордюру легше, ніж маленькі пластмасові. 

Підйом обличчям вперед 
Накочування 
Ви можете просто перекочуватись через бордюри висотою нижче п’яти 

сантиметрів. 
1. Підкотіть передні коліщата свого візка впритул до бордюру. 
2. Підніміть коліщата на бордюр, штовхаючи ободи для штовхання. 
3. Простягніть руки назад і вхопіться за ободи для штовхання. 
4. Нахилившись вперед, штовхайте, аж доки задні колеса не виїдуть на 

бордюр. 

 
1. Під’їдьте до краю бордюру. 

 

 
2. Штовхайте ободи вперед, щоб 
підняти передні коліщата на бордюр, 
нахиляючись при цьому вперед. 

 
3. Продовжуйте штовхати, щоб підняти вгору задні колеса. Нахиліться 

вперед, щоб утримати візок від перекидання назад. 
 

Перехід у позицію часткового балансування 
1. Стоячи обличчям до бордюру, перейдіть у позицію балансування. 
2. Пересувайтесь вперед у цій позиції аж доки передні коліщата не 

опиняться на бордюрі. 
3. Нахилившись вперед, продовжуйте рухати візок вперед на бордюр 

штовхаючи з великою силою ободи для штовхання. 
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1. Перейдіть у позицію 

балансування, коли під’їжджаєте до 
бордюру. Пересувайтесь у цій позиції 
аж доки задні колеса вашого візка не 
доторкнуться до бордюру, а ваші 
передні колеса не опиняться на ньому. 

 
2. Коли передні коліщата вашого 

візка опустяться на бордюр 
нахиліться вперед і продовжуйте 
штовхати. Це допоможе почати 
підйом задніх коліс на бордюр. 

 
3. Нахиліться і штовхайте. 

 
4. Продовжуйте штовхати, 

піднімаючи задні колеса на бордюр. 
 

Використання імпульсу руху і перехід у позицію часткового 
балансування 

1. Під’їжджайте до бордюру набираючи швидкість. 
2. Коли ви майже під’їхали до бордюру, перейдіть у позицію часткового 

балансування і продовжуйте рухатись вперед. Якщо ви перейдете в цю позицію 
зарано, це призведе до виходу з неї ще до того, як ви досягнете бордюр, якщо ж ви 
спробуєте зробити це запізно, можете вдаритись об край бордюру і впасти вперед. 

3. Коли передні коліщата візка вже будуть на бордюрі, штовхайте задні 
колеса вперед, дотягнувшись руками до ободів для штовхання позаду і 
штовхаючи їх сильно вперед. 

 
Перехід у позицію балансування зарано чи запізно може призвести до удару 

передніх коліщат візка об бордюр, внаслідок чого вас викине з візка вперед. 
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Підтягування до стаціонарних об’єктів 
Для того, щоб витягти себе на бордюр, ви також можете використати 

паркомат, дорожній знак чи інший добре укріплений стовп. 
1. Просувайтесь на візку вперед аж доки передні коліщата візка не 

впруться в бордюр. Паркомат чи стовп повинні знаходитись спереду від вас і 
трохи збоку від візка. 

2. Сильно штовхніть ободи коліс, щоб перейти в позицію балансування і 
поставте передні коліщата на бордюр. Якщо така процедура змусить  
вас відхилитися поза точку рівноваги, швидко вхопіться за стовп ближчою до 
нього рукою. 

3. Нахиліться вперед і візьміться за стовп ближньою до нього рукою. 
Посмикайте, щоб пересвідчитись, що він міцно закріплений. 

4. Своєю дальньою від стовпа рукою сильно штовхніть обід колеса 
одночасно підтягуючи себе до стовпа аж поки задні колеса вашого візка не 
виїдуть на бордюр. 

 
Ви можете використати наркомат, дорожні знаки чи інші міцно 

закріплені стовпи, щоб допомогти собі піднятись на бордюр. 

Як може допомогти спостерігач 
1. Станьте позаду користувача візком та розташуйте руки поблизу ручок 

для штовхання чи задньої перекладини. Намагайтесь не впливати на рівновагу 
візка, але будьте готові при потребі допомогти людині у візку. 

2. Запобігайте перевертанню візка назад. 
3. Тримайте одну руку поблизу плеча людини у візку, щоб запобігти 

падінню вперед якщо він чи вона перейде у позицію балансування зарано. 
4. Забезпечте підтримку у поперечному напрямку, якщо візок буде 

перехилятись у якийсь бік. 

Як просити про допомогу 
Щоб вас затягнули 
Якщо ви можете поставити передні коліщата на бордюр, але не маєте 

достатньо сили, щоб підняти туди задні колеса, вам може допомогти це зробити 
помічник. Ця техніка добра для використання на невисоких бордюрах, при 
підняття на які не потрібно докладати виняткових зусиль. 
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Нехай помічник стане боком на бордюрі повернувши обличчя до вас. 
Вхопіть помічника за зап’ястя, правою рукою за праве, лівою – за ліве. 
Вхопіться вільною рукою за раму візка, щоб уникнути можливості бути 

витягнутим з нього. 
Нехай помічник на ваш рахунок «три» тягне вас вперед аж доки всі 

чотири колеса не опиняться безпечно розташованими на бордюрі. Ваш 
помічник повинен використовувати для виконання тяги силу м’язів ніг і масу 
тіла, а не силу м’язів спини.  

 
Помічник може допомогти затягнути вас на бордюр обличчям вперед. 

Щоб вас штовхали 
Якщо ви не маєте достатньо сили, щоб піднятися на бордюр самостійно, 

помічник також може допомогти виштовхнути вас нагору. 
1. Пересувайтесь уперед аж доки обидва передніх коліщат не 

доторкнуться до бордюру. 
Попросіть помічника стати боком позаду візка. Нехай він чи вона 

впреться стегном у спинку візка одночасно натискаючи донизу на ручки для 
штовхання чи задню перекладину візка. Одночасно, ви повинні перейти у 
позицію часткового балансування і штовхати вперед ободи коліс, щоб підняти 
передні коліщата візка на бордюр. Помічник не повинен скручувати чи згинати 
хребет в талії, щоб уникнути пошкодження спини. Штовхайте ще раз уперед 
разом з помічником, аж доки задні колеса не опиняться на бордюрі. 

 
Помічник може допомогти виштовхнути вас на бордюр обличчям 

вперед. 
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Підйом з помічником спиною вперед 
1. Рухайтесь назад, аж доки задні колеса не впруться в бордюр. 
2. Нехай помічник, який стоїть на бордюрі, поставить одну ногу між 

колесами візка, а іншу далі на тротуар. 
3. Нехай помічник на ваш рахунок «три» тягне вас назад і вгору, 

використовуючи силу своїх ніг та масу тіла, у той час як ви тягнете назад за задні 
колеса візка. Така процедура забезпечить підняття вашого візка на бордюр. 

Коли ви опинитесь на бордюрі, можете опустити передні коліщата на 
тротуар тримаючи для цього нерухомо задні колеса і попросивши свого 
помічника опустити передні коліщата на землю. 

 
Помічник може допомогти витягнути вас на бордюр спиною вперед. 

Спуск з бордюру обличчям вперед 
Якщо ви спускаєтесь з бордюру рухаючись вперед, не допускайте, щоб 

підніжки візка дотикались землі до того як її досягнуть передні коліщата. 
1. Стоячи обличчям до бордюру, перейдіть у позицію балансування. 
2. Пересувайтесь уперед у цій позиції, аж доки передні колеса не 

опиняться на краю бордюру. 
3. Прокрутіть трошки колеса вперед, коли спускаєтесь з краю бордюру 

так, щоб задні колеса візка досягнули землі першими, а передні коліщата – 
одночасно з ними або відразу після них. 

 
Спуск з бордюру обличчям вперед у позиції балансування є найлегшим і 

найшвидшим способом досягнути вулиці. 
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Як може допомогти спостерігач 
1. Станьте позаду користувача візком та розташуйте руки поблизу ручок 

для штовхання чи задньої перекладини. Намагайтесь не впливати на рівновагу 
візка, але будьте готові при потребі допомогти людині у візку. 

2. Запобігайте падінню назад людини у візку . 
3. Забезпечуйте підстраховку у поперечному напрямку, якщо одне заднє 

колесо з’їде з бордюру раніше, ніж інше і візок почне перевертатись на якийсь бік. 

 
Спуск з бордюру з спостерігачем. 

Як просити про допомогу 
Якщо бордюр занадто високий, щоб ви безпечно могли виконати 

описаний вище маневр, попросіть помічника допомогти вам. 
1. Попросіть помічника стати на бордюрі обличчям до вас. 
2. Рухайтесь до вперед бордюру. 
3. Коли передні коліщата досягнуть краю бордюру, попросіть помічника 

взятися за ручки для штовхання чи задню перекладину. 
4. Нехай помічник переведе вас у позицію балансування і штовхає 

вперед у той час як ви спускаєтесь вниз з бордюру. 

 
Помічник може допомогти уповільнити спуск з бордюру передом. 

Спуск з бордюру задом 
Якщо ви спускаєтесь з бордюру спиною вперед, уникайте при цьому 

ударянь підніжок. 
1. Рухайтесь назад, аж доки задні колеса візка не опиняться на краю 

бордюру. 
2. Нахиліться вперед і візьміться руками за ободи коліс далеко перед собою. 
3. Повільно їдьте назад тягнучи за ободи для штовхання, аж доки задні 

колеса візка не спустяться на вулицю. Перестаньте тягнути за ободи як тільки 
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це станеться. При цьому передні коліщата вашого візка ще повинні знаходитись 
на бордюрі. 

4. У ході вашого повороту обличчям до вулиці повільно сядьте прямо. 
5. Опустіться з позиції балансування і продовжуйте рух. 
Застереження: Якщо висота бордюру вимагає перевищення вами точки 

рівноваги, ви можете перекинутись назад, виконуючи цей маневр. Щоб цього 
уникнути, рухайтесь назад, аж доки на бордюрі не залишаться лише підніжки і 
лише тоді повільно переходьте у позицію прямосидіння, аж доки не досягнете 
своєї точки рівноваги. 

 
Нахил далеко вперед, у той час як ви спускаєтесь спиною вперед з 

бордюру, допоможе вам уникнути перекидання назад. 

Як може допомогти спостерігач 
1. Станьте позаду користувача візком. 
2. Підтримайте людину у візку, якщо він чи вона почне перекидатись 

назад чи на бік. 

Як просити про допомогу 
1. Рухайтесь спиною вперед до бордюру. 
2. Коли задні колеса вашого візка досягнуть краю бордюру, попросіть 

помічника взятись за ручки для штовхання. 
3. Попросіть помічника, щоб у той час, коли ви повільно рухаєтесь назад, 

він вперся стегном у спинку візка. Переконайтеся, що помічник не скручує чи не 
згинає спину в талії, а стоїть повернувшись всім тілом боком до вас. 

4. Впершись коліном у спинку візка, помічник повинен зробити кілька 
маленьких кроків назад у той час, як ви рухаєтесь назад, опускаючи візок на землю. 

5. Попросіть помічника не відпускати візок, аж доки всі чотири його 
колеса не будуть дотикатися землі. 

 
Помічник може допомогти спустити вас з бордюру у повільний і 

контрольований спосіб. 
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3.4.9. Сходи 

Більшість будівель громадського користування у Сполучених Штатах 
Америки обладнана пандусами, підйомними платформами чи ліфтами. Одначе, 
ви напевно зіткнетеся з спорудами, у яких не зможете знайти іншої підходящої 
альтернативи підйому сходами. У цьому випадку зверніться до коменданта 
будинку чи особи, яка знайома з цією спорудою, щоб з’ясувати, чи не 
прогледіли ви десь ліфт або пандус; підходяща альтернатива сходам може бути 
схована у задній частині чи прибудові будинку. Якщо немає ні пандуса, ні 
ліфта, ні ескалатора, нагадайте управлінцям, що якщо до будинку немає 
фізичного доступу, від них будуть вимагати забезпечити належну адаптацію 
навколишнього середовища до ваших потреб. 

Техніка, описана у цьому підрозділі, може допомогти вам підніматися і 
спускатися сходами, причому не окремими сходинками, а цілими маршами. 
Застосовуйте техніку, описану в цьому підрозділі, лише якщо ви абсолютно 
повинні скористатися сходами з причини крайньої необхідності і немає наявної 
жодної альтернативи. Ця техніка потребує для свого застосування значного 
досвіду їзди в інвалідному візку і значної сили м’язів, а також може вимагати 
від вас та помічника, який вам допомагає, виконання значних фізичних 
навантажень та піддавати вас небезпеці серйозного травмування. Перед тим, як 
вивчати техніку, описану в цьому підрозділі, ви повинні бути здатні переходити 
у позицію балансування та рухатись у цій позиції вперед. Ви повинні також 
знати як підніматись і спускатись у цій позиції з бордюру. 

Коли практикуєте цю техніку, починайте на широких і глибоких сходах з 
поруччям і поступово пробуйте підніматись по крутіших сходах, аж доки не 
перестанете почувати себе безпечно. Якщо сходинки надто дрібні і не 
відповідають розміру ваших коліс ними може бути небезпечно користуватись. 
Практикуйте техніку подолання сходів лише за присутності спостерігача. 

 
Пробуйте піднятися по сходах у візку самі лише в тому випадку, коли 

вони достатньо глибокі, щоб на сходинках помістились ваші колеса. 

Підйом сходами з допомогою 
Вашим першим вибором має бути підйом сходами з двома помічниками. 
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Два помічники 
1. Рухайтесь таким чином, щоб ваша спина була повернута до сходинок. 
2. Нехай один помічник стане позаду візка обличчям до його спинки, 

взявшись руками за ручки для штовхання чи за задню перекладину візка. 
3. Нехай він допоможе вам перейти у позицію балансування. 
4. Нехай другий помічник стане перед вами і запобігає вашому падінню 

вперед. Цей помічник повинен триматись за раму візка поблизу колін чи 
ступнів (не запідніжки, які легко можуть зламатись). 

5. На ваш рахунок «три» тягніть назад за обручі для штовхання у той час 
як перший помічник витягує вас на наступну сходинку, а другий – штовхає знизу.  

6. Повторюйте весь цей цикл при підйомі на кожну наступну сходинку. 

 
Один помічник може витягувати вас догори маршем сходів у той час як 

інший штовхає знизу. 

Один помічник 
Якщо ви маєте лише одного помічника, ви можете або підніматися по 

сходах спиною вперед або скористатися технікою «тачка». 

Підйом спиною вперед 
1. За допомогою помічника перейдіть у позицію балансування. 
2. Нехай помічник стане позаду вас, взявшись руками за ручки для 

штовхання або задню перекладину візка. 
3. На ваш рахунок «три» помічник повинен витягнути вас на наступну 

сходинку у той час як ви тягнете назад ободи для штовхання. 
4. Щоб перепочити, спостерігач може сісти на одну сходинку вище тої, 

на якій стоїть візок і нахилити його спинку собі на коліна. 
5. Повторюйте цей цикл при підйомі на кожну наступну сходинку. 

Техніка «тачка» 
1. Пересядьте з вашого візка на підлогу при основі сходів. Розташуйтесь 

таким чином, щоб ви знаходились обличчям до сходів, а ваші ноги були 
витягнуті позаду вас. 

2. Нехай ваш помічник вхопиться за ваші ступні чи стегна у той час як 
ви піднімаєте свій тулуб на прямих руках. 

3. Піднімайтесь сходами на руках у той час як ваш помічник підтримує 
ваші витягнуті назад ноги. 
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Один помічник може допомогти вам піднятися сходами, 

використовуючи техніку «тачка «. 

Самостійний підйом угору 
Піднімайтесь сходами самостійно лише у випадку, коли ви не можете 

знайти нікого, хто вам би допоміг. 

Обличчям вперед 
Цю техніку можна застосовувати лише на сходах з широкими і 

глибокими сходинками, на яких може цілком поміститися по довжині ваш 
візок. Якщо сходи не достатньо глибокі, щоб помістити колеса вашого візка, ви 
повинні будете підніматися ними спиною вперед без візка. Якщо ви не маєте на 
собі під час використання цієї техніки фіксуючого пояса, то можете витягнути 
себе зі свого візка. 

З однією рукою на поруччі 
1. Перевірте стійкість поруччя перед тим, як скористатись ним. 
2. Переконайтесь, що ваш візок стоїть під прямим кутом до сходів. Це 

запевнить одночасний дотик обох задніх коліс до кожної наступної сходинки. 
3. Коли під’їдете до сходів, перейдіть у позицію часткового 

балансування і продовжуйте рухатись вперед, аж доки передні коліщата візка 
не опиняться на першій сходинці. 

4. Візьміться за поруччя ближчою до нього рукою. Тримайте іншу руку 
на ободі для штовхання. 

5. Нахиліться вперед. Одночасно штовхайте обід колеса і підтягуйтесь за 
поруччя, щоб витягнути себе на наступну сходинку. 

6. Пересуньте вашу руку вгору по поруччю не випускаючи його з неї. 
7. Повторюйте цей цикл крок за кроком, щоб досягнути верху сходів. 

З двома руками на поруччі 
Використовуйте цю техніку лише тоді, коли маєте на собі фіксуючий пояс. 
1. Перевірте стійкість поруччя перед тим, як скористатись ним. 
2. Станьте під прямим кутом до сходів обличчям до них, щоб запевнити 

одночасний дотик обох задніх коліс до кожної наступної сходинки. 
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3. Коли наближаєтесь до сходів перейдіть у позицію часткового 
балансування. Продовжуйте рухатись уперед, аж доки передні коліщата візка 
не опиняться на першій сходинці. 

4. Нахиліться вперед і вхопіться обома руками за поруччя. Пильнуйте, 
щоб не витягнути себе самого з візка. 

5. Витягніть себе на наступну сходинку. Ви можете чергувати варіанти 
підйому підтягуючись обома руками за поруччя або підтягючись однією рукою, 
штовхаючи іншою обід колеса. 

Як може допомогти спостерігач 
1. Пересувайтесь позаду користувача візком, тримаючи руки поблизу 

ручок для штовхання чи задньої перекладини візка. 
2. Запобігайте перевертанню візка назад. 

Підйом спиною вперед на візку з використанням поруччя 
Використовуйте цю техніку лише тоді, коли ви маєте велику фізичну 

силу, а також надзвичайно добрі навички утримання рівноваги і балансування. 
1. Перевірте стійкість поруччя перед тим, як використовувати його. 
2. Під’їдьте задом до сходів поблизу одного поруччя, аж доки задні 

колеса вашого візка не впруться у першу сходинку. 
3. Простягніть назад ближчу до поруччя руку і вхопіться за них. 
4. Своєю вільною рукою тягніть назад за обід для штовхання або 

простягніть руку впоперек тулуба і візьміться нею за обід колеса біля поруччя. 
5. Використовуючи поруччя як опору, перейдіть у позицію балансування. 
6. Утримуючи цю позицію, підтягуйтесь однією рукою за поруччя і 

тягніть іншою назад за обід колеса. Це дозволить вам за один цикл підняти 
візок на одну сходинку. 

7. Утримуйте колесо на місці у той час, як ковзаєте рукою вище 
поруччям. 

Знову підтягніться за поруччя і тягніть назад за шину і/або обід колеса, 
ближнього до поруччя. 

Повторюйте цей цикл, аж доки не досягнете кінця сходів. Не виходьте з 
позиції балансування, аж доки не досягнете рівної поверхні. 

 
Якщо наявне поруччя, ви будете спроможні піднятися сходами 

самостійно спиною вперед 
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Як може допомогти помічник 
1. Пересувайтесь збоку біля користувача візком. 
2. Запобігайте його падінню вперед, так само як і перекиданню назад. 

Підйом без візка 
Якщо ви не можете піднятися сходами на візку, то, можливо, це вдасться 

зробити без візка. Ця техніка потребує значної фізичної сили та вміння 
утримувати рівновагу. Вставте у штани захисну подушку або причепіть її під 
своїми сідницями, щоб уникнути пошкодження шкіри, при застосуванні цієї 
техніки підйому. Не тягніть і не тріться частинами свого тіла об сходи, коли 
піднімаєтесь вгору. 

1. Під’їдьте ближче до початку сходів і пересядьте на землю чи на одну з 
нижніх сходинок. 

2. Поверніться спиною до сходів. 
3. Поставте руки на одну сходинку вище тої, на якій ви знаходитесь. 
4. Підніміть свої сідниці на цю сходинку піднімаючись на руках і 

переміщуючись назад. 
5. Зігніть свої ноги і поставте їх на одну сходинку нижче тієї, на якій ви 

сидите. 
6. Перемістіться знову вгору, змінюючи кожного разу позицію своїх рук. 
Коли ви пересуваєтесь вгору, підтягуйте слідом за собою візок. Ви 

можете причепити до гомілки пояс для утримання візка, щоб він не скотився 
сходами донизу. 

 
Ви можете піднятись вгору сходами пересідаючи за один раз на одну 

сходинку. 

Спуск сходами з допомогою 
Ви можете спуститись сходами вниз обличчям або спиною вперед. 

Виберіть, яким саме способом ви це робитимете, беручи до уваги кількість 
сходинок, їх крутизну та площу. 

 



92 

Спуск спиною вперед з одним помічником та використанням 
поруччя 

1. Перевірте, наскільки міцно закріплене поруччя. 
2. Розташуйте візок таким чином, щоб він стояв спиною до сходів, а 

його задні колеса знаходились на краю верхньої сходинки. 
3. Нехай ваш помічник стане кількома сходинками нижче вас, 

тримаючись руками за ручки для штовхання чи за задню перекладину візка. 
4. Візьміться за поруччя ближчою до нього рукою і тримайтесь іншою за 

обід колеса. Нахиліться вперед, щоб підтримати рівновагу. 
5. На ваш рахунок «три» пересуньте свою руку по поруччю далі вниз 

одночасно стискаючи обід для штовхання, щоб сповільнити рух донизу. 
Одночасно, ваш помічник повинен впиратися у спинку візка, роблячи при 
цьому крок униз. Помічник не повинен впиратися у спинку з такою силою, що 
виштовхне вас назад вгору сходами. 

6. Повторюйте цей цикл, аж доки не досягнете низу сходів. 

Спуск спиною вперед з одним помічником 
Застосовуйте цю техніку лише тоді, коли ваш помічник є дуже спритним 

та сильним фізично і на сходах нема поруччя. 
1. Розташуйте візок таким чином, щоб він стояв спиною до сходів, а 

його задні колеса знаходились на краю верхньої сходинки. 
2. Нехай ваш помічник стане кількома сходинками нижче вас, 

тримаючись руками за ручки для штовхання чи за задню перекладину візка. 
3. Нахиліться вперед і вхопіться за обидва ободи для коліс. 
4. На ваш рахунок «три» помічник повинен зробити крок назад, 

впираючись при цьому у спинку візка з достатньою силою, щоб контролювати 
швидкість спуску. Одночасно ви повинні сповільнювати спуск, стискаючи 
ободи для штовхання. 

5. Повторюйте цей цикл, аж доки не досягнете низу сходів. 

 
Нехай ваш помічник спускається сходами на одну сходинку попереду вас, 

одночасно впираючись у спинку візка, щоб уповільнити рух донизу. 
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Самостійний спуск 
Спускайтесь сходами самостійно, якщо поблизу немає жодного 

помічника. Якщо площа кожної сходинки недостатня, щоб на ній помістились 
колеса візка, сходи є небезпечні для того, щоб спускатись ними самостійно. 

 
Ці сходи є надто круті, а сходинки надто короткі, щоб безпечно 

спуститись ними самостійно. 

Спуск обличчям вперед 
Якщо сходинок небагато і достатньо глибокі, щоб на них помістились 

задні колеса вашого візка, ви можете спуститись ними обличчям вперед. 
Використовуйте цю техніку, якщо ви маєте дуже добрі навички утримання 
рівноваги і пересування у позиції балансування. 

1. Переконайтеся, що сходинки достатньо глибокі, щоб на них могли 
поміститися і трохи рухатися вперед задні колеса вашого візка. 

2. Станьте під прямим кутом до сходів, щоб обидва задні колеса 
спускалися на кожну наступну сходинку одночасно. 

3. Під’їдьте до сходів у позиції балансування, змістивши свою вагу 
назад. Менш вірогідно, що ви травмуєте себе, впавши назад, ніж у випадку, 
коли скотитеся сходами донизу. 

4. Повільно пересуваючись вперед, дозвольте заднім колесам вашого 
візка спуститись на сходинку вниз. 

5. Тягніть за ободи для штовхання, щоб зменшити швидкість 
переміщення. Ви можете зупинятися на кожній сходинці, щоб мати час на 
коригування спуску. 

6. Тримайте свої руки на ободах коліс. Не тягніться до перил, бо візок 
може в цей час вислизнути з під вас. 

 
Якщо сходинки досить глибокі, ви можете спуститись ними у позиції 

балансування обличчям вперед. 
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Як може допомогти спостерігач 
1. Пересувайтесь позаду користувача візком. 
2. Схопіть за ручки для штовхання і притисніть візок до своїх колін, 

якщо людина у візку почне падати вперед чи назад. 

Спуск спиною вперед 
Ви можете бути здатними долати крутіші сходи, спускаючись спиною 

вперед. 

Спуск з використанням одного поруччя 
1. Перевірте, наскільки міцно закріплене поруччя. 
2. Нахиліться вперед, поклавши грудну клітку на коліна. 
3. Станьте під прямим кутом до сходів, щоб обидва задні колеса 

спускалися на кожну наступну сходинку одночасно. 
4. Пересувайте візок назад до сходів, розташувавши його задні колеса 

настільки близько до їх краю, наскільки це можливо. 
5. Візьміться за поруччя ближчою до нього рукою. Тримайте іншу руку 

на ободі для штовхання. 
6. Нахиліться вперед, використовуючи руку, яка знаходиться на ободі, 

щоб перекотити ваш візок через верхню сходинку. Тяга за обід допоможе 
пригальмувати ваш спуск донизу. 

7. Візьміться за поруччя, пересуваючи руку нижче після того, як ви 
спускаєтесь на сходинку нижче. 

8. Продовжуйте долати кожну сходинку у такий спосіб. 

 
Ви можете використати поруччя, щоб сповільнити ваш спуск. 

Спуск з використанням двох поруч 
Використовуйте цю техніку лише тоді, якщо ви маєте на собі фіксуючий 

пояс, щоб він утримував вас у візку. 
1. Перевірте, наскільки міцно закріплене поруччя. 
2. Станьте під прямим кутом до сходів, щоб обидва задні колеса 

спускалися на кожну наступну сходинку одночасно. 
3. Пересувайте візок назад до краю сходів. 
4. Візьміться за поруччя. 
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5. Нахиліться вперед, поклавши грудну клітку на коліна. 
6. Нехай ваш візок повільно котиться назад у той час як ви тримаєтесь за 

поруччя. 
7. Пересувайте руки нижче після того, як ви пересунулись на сходинку 

вниз. 
8. Продовжуйте долати кожну сходинку у такий спосіб. 
 
3.5. Техніка безпеки 
Для того, щоб пересування в інвалідному візку було не тільки 

комфортним, але і безпечним, необхідно дотримуватися певних запобіжних 
заходів і слідувати правилам технічної безпеки: 

1. Коляска повинна бути підібрана за розміром. З занадто широкою або 
занадто вузькою коляски людина при русі може випасти. 

2. Перед тим, як виїхати в колясці на вулицю, перевірте її справність. 
3. Завжди тримайте при собі мобільний телефон. 

Падіння 
Коли вчитеся безпечно падати, завжди практикуйте на м’якій поверхні, 

наприклад, на маті, товстому килимі, чи на м’якій землі. 

Практикування падіння 
1. Нехай спостерігач стане позаду візка, взявшись руками за ручки для 

штовхання чи задню перекладину. 
2. Переведіть візок у позицію балансування. Якщо необхідно, попросіть 

спостерігача допомогти відхилити візок назад для переходу у цю позицію. 
3. Нехай спостерігач опускає вас назад, коли ви будете готові. Пригніть 

своє підборіддя до грудей та тримайтесь руками за коліна. Переконайтесь, що 
спостерігач згинає коліна, утримує свою спину прямою і використовує силу 
м’язів ніг. (Зверніться до Підрозділу 5.1 за більш докладною інформацією про 
запобігання травмуванню спини.) 

 
Нехай спостерігач опускає вас до землі, щоб призвичаїтись до падіння 

назад. 



96 

Падіння назад 
1. Завжди захищайте свою голову! 
2. Якщо ви починаєте падати назад, притисніть своє підборіддя до 

грудей. Це дозволить запобігти першого удару об землю головою. 
3. Тримайте обома своїма руками коліна або захистіть від них рукою 

своє обличчя. 
4. Намагайтесь сповільнити падіння, тягнучи однією рукою за обід 

колеса. 
5. Допоміжні пристосування, наприклад, ручки для штовхання чи 

рюкзак, можуть запобігти удару спинки візка об землю. 

 
Якщо ви падаєте назад і не 

вживаєте жодних запобіжних 
заходів, ваша голова вдариться об 
землю, а коліна відкинуться назад і 
вдарять вас в обличчя. 

 
Притисніть підборіддя до грудей 

та тримайтесь руками за свої ноги, 
щоб впасти безпечно. 
 

 

Як може допомогти спостерігач 
1. Станьте позаду візка, взявшись руками за ручки для штовхання чи за 

задню перекладину. 
2. Коли користувач візком буде готовий, переведіть візок у позицію 

балансування. Тоді поверніться боком і впріть своє стегно у спинку візка. Не 
скручуйте спину в ділянці талії, щоб уникнути травми спини. 

3. Опустіть візок на землю. 
Падіння вперед 
1. Постарайтесь скрутитись як м’яч, тоді ви просто ви котитесь з візка. 

Якщо ви виставите перед собою руки, щоб зупинити падіння, це може 
спричинити перелом руки чи кисті. 

  
Скрутіться як м ‘яч і притуліть підборіддя до грудей, щоб викотитися 

вперед при падінні. 
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Падіння убік 
1. Нахиліться у протилежний від падіння бік, щоб уникнути удару 

головою об землю. 
2. Вхопіться обома руками за боковинку чи підніжку з боку, 

протилежного до падіння, щоб візок вдарився об землю до того, як вдаритеся 
ви. Не намагайтесь утримати себе витягуючи вбік руку, оскільки можете 
травмувати кисть, лікоть чи плече. 

3. Якщо ви мусите витягнути руку, тримайте її зігнутою, щоб вона 
працювала, як амортизатор. Коли ви падаєте, уникайте попадання руки під візок. 

Піднімання 
Що робити перед тим, як підніматися 
1. Переконайтесь, що ви не зламали жодної кістки чи не травмувалися в 

якийсь інший спосіб. 
2. Переконайтесь, що вся ваша «водопровідна система» (сечоприймач, 

катетер, тощо) знаходиться на своєму місці. 
3. Перевірте, чи не пошкоджено візок. Перед тим, як сідати в нього 

переконайтесь, що всі його частини, включно з боковинками і спинкою, 
знаходяться на своєму місці. 

4. Можливо, ви захочете поставити на землю вашу подушку для сидіння, 
щоб сісти на неї і зменшити висоту, на яку вам потрібно себе підняти, щоб сісти 
у візок. 

5. Якщо ви знаходитесь на схилі, поставте візок боком до нього і, якщо 
зможете, загальмуйте його. Це допоможе запобігти з’їжджанню візка вниз. 

6. Переконайтесь, що передні коліщата знаходяться у позиції прямого 
кочення, щоб збільшити стабільність візка у поздовжньому напрямку. 

Піднімання після падіння 
Існує кілька варіантів піднімання після падіння. Спосіб, який ви будете 

використовувати, залежатиме від конкретної ситуації, вашого рівня 
пошкодження, вашої сили, та обсягу можливої допомоги. 

Нехай за вашим візком стоїть спостерігач, щоб підпирати її, коли ви 
вчитеся підніматися після падіння. Спостерігач може підтягнути до вас візок, 
який з’їхав униз схилом і допомогти підняти вас, якщо у цьому буде потреба. 

Підйом обличчям до візка 
1. Переконайтесь, що передні коліщата візка знаходяться у позиції 

прямого кочення. 
2. Загальмуйте візок. Якщо на вашому візку немає гальм, спробуйте 

сперти його спинку на нерухомий об»єкт, наприклад, на стіну чи кушетку. 
3. Зігніть коліна на один бік і розташуйтесь обличчям до візка. 
4. Вхопіться за раму візка у місці, де кріпляться передні коліщата. 
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5. Підтягніть себе у позицію стоячи на колінах і нахиліться вперед на 
сидіння візка 

6. Виштовхуйте себе руками догори, аж доки ваші коліна не опиняться 
на підніжках або коло них. 

7. За допомогою іншого, сильнішого, поштовху, підніміть себе догори і 
вхопіться за спинку візка. Зачепіться своїм підборіддям за неї, якщо це потрібно. 

8. Простягніть руку навскоси через спинку і візьміться нею за ручку для 
штовхання, спинку чи іншу стабільну частину рами. 

9. Перекотіться на бік у напрямку від руки, яку ви простягнули навскіс 
через спинку, аж доки не перейдете у позицію прямосидіння. 

10. Сядьте зручно. Не забудьте підсунути подушку для сидіння під себе. 
Переконайтесь, що ваші ноги знаходяться на підніжках. 

 
1. Після того, як ви вирівняли свій 

візок, сядьте перед ним, зігнувши коліна 
на бік. 

 
2. Обіпріть коліна на підніжки. 

 
3. Підтягніть себе вгору на сидіння 

візка. 

 
4. Повертайтесь, аж доки не 

сядете рівно. 
 

Підйом обличчям від візка 
1. Переконайтесь, що передні коліщата візка знаходяться у позиції 

прямого кочення. 
2. Загальмуйте візок. Якщо на вашому візку немає гальм, або вони  

не можуть утримувати його на місці, спробуйте сперти його спинку на 
нерухомий об»єкт, наприклад, на стіну чи кушетку. Якщо немає нічого, що 
могло б стримати візок, не впадайте у відчай, ви все ще можете здійснити 
підйом без допомоги. 
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3. Сидячи спиною до візка, простягніть руки назад і вхопіться за його 
раму у місці, де кріпляться передні коліщата. Можливо, ви захочете поставити 
одну руку на раму, а іншу на підлогу. 

4. Піднімаючи себе руками догори і пересуваючись назад сядьте своїми 
сідницями на ремінь для ніг, якщо у вас він є або на підніжки. 

5. Візьміться руками ще далі за трубки, на яких кріпиться сидіння. 
6. Нахиліться вперед продовжуючи піднімати себе вгору і переміщувати 

назад, аж доки не зможете сісти прямо. Сядьте зручно. Переконайтесь, що ваші 
ноги знаходяться на підніжках. 

1. Простягніть руки назад і 
вхопіться ними за місце прикріплення 
передніх коліщат 

2. Піднімайте себе догори і 
пересувайте назад, щоб знову сісти у 
візок. 

 

Техніка підйому з переміщенням з боку на бік 
1. Сядьте на свою подушку для сидіння під кутом до візка. 
2. Візьміться за раму на дальньому від вас боці візка у місці кріплення 

підніжок. 
3. Розташуйте коліна між рамою візка та рукою, яка знаходиться далі від 

візка. 
4. Нахиліться вперед на ваші коліна, штовхаючись рукою, яка 

знаходиться на подушці і підтягуючись рукою, якою ви тримаєтесь за візок. 
5. Поклавши грудну клітку на коліна, нахиліться вперед настільки, 

наскільки зможете, щоб підняти при цьому вгору свої сідниці.Поверніть тулуб і 
сядьте у візок. 

 
1. Візьміться за трубки, до яких 

кріпиться сидіння, у місці 
прикріплення передніх коліщат. 

 
2. Піднімайте себе руками вгору і 

пересувайте назад. 
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3. Нахиліться вперед і продовжуйте піднімати себе вгору, аж доки не 

зможете сісти прямо у візку. 
 

Як просити про допомогу 
Часом найшвидшим, найлегшим та найзручнішим способом сісти знову у 

візок є використання допомоги помічника. Нижче наведені кілька способів 
допомоги людині сісти знов у візок. 

Підйом з помічником, який штовхає вас угору 
1. Поставте передні коліщата у позицію прямого кочення і загальмуйте 

візок. 
2. Сидячи спиною до візка, простягніть руки назад і вхопіться за його 

раму у місці, де кріпляться передні коліщата. 
3. Нехай помічник притримує ваші коліна. 
4. На ваш рахунок «три», нехай помічник піднімає вас, тримаючи за 

ділянку колін у той час як ви піднімаєте себе вгору і пересуваєте назад, аж доки 
ви не зможете сісти у візок. 

5. Сядьте зручно, щоб ваша поза була стабільна і ноги знаходились на 
підніжках. 

6. Нехай помічник підсуне під вас подушку для сидіння у той час,  
як ви піднімаєте себе, спираючись на трубки, до яких кріпиться сидіння і 
нахиляєтесь вперед. 

 
1. Щоб сісти у візок, нехай помічник 

піднімає вас, тримаючи за ділянку 
колін, у той час як ви відштовхуєтесь 
руками від рами. 

 
2. Щоб помічник міг підсунути 

під вас подушку, нахиліться вперед і 
підніміть себе, спираючись на 
трубки, до яких кріпиться сидіння. 
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Підйом, коли ви відштовхуєтесь від опори 
1. Поставте передні коліщата у позицію прямого кочення і загальмуйте 

візок. 
2. Нехай помічник стане на коліна збоку від вас. 
3. Сядьте під кутом до візка, обернувшись спиною до підніжок. 

Простягніть назад руку, дальшу від помічника і візьміться нею за раму візка у 
місці, у якому кріпляться підніжки. 

4. Поставте іншу руку на коліно помічника. 
5. На ваш рахунок «три» піднімайте себе вгору і пересуваєте назад, аж 

доки ви не зможете сісти у візок. 
6. Сядьте зручно. Нехай помічник підсуне під вас подушку для сидіння у 

той час, як ви піднімаєте себе, спираючись на трубки, до яких кріпиться 
сидіння і нахиляєтесь вперед. 

 
1. Нехай помічник стане на коліна 

збоку від вас, у той час як ви 
вхопитеся за місця прикріплення 
підніжок. 

 
2. Використовуйте свою іншу руку, 

щоб відштовхуватись від коліна 
помічника. 

 
3. Продовжуйте відштовхуватись, аж доки не зможете сісти прямо. 

 

Підйом з попереднім перевертанням візка 
1. Якщо ви впали неподалік візка, ваш помічник може перевернути його 

таким чином, що ручки для штовхання чи задня перекладина будуть 
знаходитися на землі, а сидіння у повітрі. 

2. Розташуйтесь з допомогою помічника у перевернутому візку. 
3. Візьміться руками за ободи для штовхання у той час, як помічник стає 

на коліно позаду візка, взявшись руками за ручки для штовхання чи задню 
перекладину. 
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4. Нехай помічник на ваш рахунок «три», піднімає візок у звичну 
позицію, тримаючи свою спину настільки прямою і перпендикулярною до 
землі, наскільки це можливо. Ви можете допомогти, тягнучи за ободи коліс. 

 
Ваш помічник може перевести вас у прямосидячу позицію після того, як 

ви розташувались у перевернутому візку. 

Перенесення на спині 
Якщо ваш помічник має значну силу м’язів ніг та не має проблем з шиєю 

і спиною, він може перенести вас до візка після падінні з нього. 
1. Сядьте прямо на підлозі, розкинувши широко ноги у формі літери V. 
2. Нехай помічник сяде навпочіпки між вашими ногами спиною до вас. 
3. Закиньте руки за його шию і міцно зчепіть долоні. 
4. Нехай помічник візьметься за ваші передпліччя. 
5. Нехай помічник встане на ваш рахунок «три», тримаючи свою спину 

настільки прямою і перпендикулярною до землі, наскільки це можливо. 
6. Нехай помічник йде до візка і зігне ноги в колінах, щоб посадити вас 

на його сидіння. 

 
1. Помічник повинен вхопитися за 

ваші передпліччя і перенести вас до 
візка. 

 
2. Помічник може зігнути ноги в 

колінах, щоб посадити вас у візок. 
 

 

Перенесення за допомогою техніки «пожежник» 
1. Обхопіть руками шию помічника. 
2. Нехай помічник обійме вас однією рукою за спину і пропустить другу 

під коліна. 
3. Нехай помічник піднімає вас прямо вгору на ваш рахунок «три». З цієї 

позиції він може рухатися до вашого візка і посадити вас на сидіння. 
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4. Переконайтесь, що помічник згинає свої коліна, а не спину, коли 
садить вас у крісло. 

 
Якщо ваш помічник досить сильний, він може посадити вас знову у візок 

застосувавши техніку «пожежник «. 

Перенесення з помічниками з кожного боку  
1. Переконайтесь, що передні коліщата вашого візка знаходяться у 

позиції прямого кочення і візок загальмований. 
2. Нехай помічники стануть з обох боків від вас, обличчям один до 

одного. 
3. Покладіть свою руку на плече кожного помічника, у той час як вони 

зчіплюють руки позаду вашої спини і під вашими колінами. 
4. Обидва помічники повинні підняти вас угору на ваш рахунок «три» і 

перемістити у візок. 
5. Сядьте зручно. 

 
Двоє помічників можуть за допомогою своїх рук сформувати щось 

подібне до крісла, щоб віднести вас до вашого візка. 

Перенесення з помічником коло вашої голови і коло ваших ніг 
1. Переконайтесь, що передні коліщата вашого візка знаходяться у 

позиції прямого кочення і загальмуйте візок. 
2. Розташуйте візок неподалік себе, якщо для цього є достатньо місця, 

щоб зменшити відстань, яку мають пройти ваші помічники несучи вас. 
3. Схрестіть руки перед собою. 
4. Нехай один помічник стане позаду вас, пропустить свої руки під 

вашими передпліччями і візьме вас за кисті. 
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5. Нехай другий помічник стане перед вами і пропустить руки під 
вашими ногами, щоб забезпечити підтримку колін і/або стоп. 

6. Обидва помічники повинні підняти вас угору на ваш рахунок «три» і 
перемістити у візок. 

7. Нехай помічники згинають ноги в колінах, коли саджають вас у візок. 
Вони повинні тримати свої спини настільки вертикально, наскільки це 
можливо, щоб уникнути пошкоджень спини. 

8. Сядьте зручно. 

 
1. Нехай один помічник обійме вас, пропустивши руки під пахвами, у той 

час як інший триматиме ваші ноги під колінами 

 
2. Коли ви будете готові, нехай 

ваші помічники піднімуть вас над 
сидінням вашого візка. 
 

 
3. Ваші помічники повинні 

зігнути ноги в колінах, щоб посадити 
вас у візок, тримаючи у цей же час 
свої спини настільки вертикально, 
наскільки це можливо. 
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ДОДАТКИ 
Додаток А 

Реабілітаційно-тренувальний комплекс 
для отримання навичок їзди на інвалідному візку та 

соціальної адаптації людей у візках 

№ 
Найменування 

вуличного 
обладнання 

Вага, кг Габаритні розміри, м 

Довжина Ширина Висота 

1 

Тренажер з 
електроприводом 
сходовий регулює 
мий зі змінною 
висотою перешкоди 

 
 

250 3,2 2,8 Поручні -1,30 
Площадка – 0,52 

2 

Пандус-подіум 
поворотний  
(Комплект) 
1) Основа 
2) Трап 
3) Підйом 
4) Східці 
5) Тумба 

90 
 
 

1) 22 
2) 28 
3) 20 
4) 12 
5) 8 

2,8 2,6 0,30 

3 

Подіуми різновисокі 
(Комплект) 
1) Подіум 50 
2) Подіум 100 
3) Подіум 150 

60 
 

1) 17 
2) 23 
3) 25 

 
 

1) 1,25 
2) 1,25 
3) 1,25 

 
 

1) 1,25 
2) 1,25 
3) 1,25 

 
 

1) 0,05 
2) 0,10 
3) 0,15 

4 

Перешкоди переносні 
(Комплект) 
1) Рейки 
2) Бордюр 
3) Виступ 
4) Поріг 

40 
 

1) 19 
2) 8 
3) 7 
4) 6 

 
 

1) 2,5 
2) 0,9 
3) 0,9 
4) 0,9 

 
 

1) 1,0 
2) 1,0 
3) 1,0 
4) 1,0 

 
 

1) 0,054 (0,09) 
2) 0,09 (0,09) 

3) 0,054 (0,09) 
4) 0,036 (0,09) 

5 

Нахил-приставка 
боковий 
(Комплект) 
1) Нахил 
2) 3аїзд 
3) Сегмент 

55 
 
 

1) 34 
2) 9 
3) 12 

4,50 1,00 0,02 

6 

Пандус подіум зі 
сходами та 
поручнями  
(Комплект) 
1) Пандус 
2) Спуск 
3) Платформа 
4) Сходи 

230 
 
 
 

1) 47 
2) 65 
3) 68 
4) 50 

7,31 1,160 
Поручні -1,50 

Платформа – 0,60 
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Додаток Б 
 

Тренажер з електроприводом сходовий регулює мий  
зі змінною висотою перешкоди 
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Додаток В 
 

Пандус-подіум поворотний 
(Комплект) 
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Додаток Г 
Подіуми різновисокі 

(Комплект) 
 
Подіум 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подіум 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подіум 150 
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Додаток Д 
Перешкоди переносні  

(Комплект) 
1) Рейки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Бордюр 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Виступ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Поріг 
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Додаток Е 
Нахил-приставка боковий 

(Комплект) 
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Додаток Ж 
 

Пандус подіум зі сходами та поручнями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Комплект) Платформа + Сходи без пандуса (пандус + спуск) 
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Додаток З 
 

Облаштування житлового приміщення  
для людини в інвалідному візку 

 
1. Ширина дверних прорізів – не менш 90 см. 
2. Мінімум дверей. Краще розсувні або складні. 
3. На підлозі – дерев’яне покриття або лінолеум без не закріплених по 

краях килимів. 
4. Всі функціональні предмети – не вище 110 см і не нижче 30 см від 

підлоги. 
5. У кімнаті хворого – мінімум меблів, максимум простору. 
6. Переважні суміщений санвузол і душова кабіна зі зливом у підлозі. 
7. Поручні поряд з ванною, унітазом, раковиною і в душовій кабіні. 
8. На кухні – безперешкодний під’їзд до всіх столах і плиті. 
9. Ліжко – на рівні інвалідного крісла, доступна з двох сторін. 
10. Максимальний психологічний комфорт (улюблені речі, рослини, 

багато світла, життєрадісні кольори). 
11. Доступ на балкон або лоджію. 
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Додаток К 
Техніка безпеки, якщо ви керуєте інвалідним візком самостійно 
 
 Перш ніж сісти в крісло або встати з нього, переконайтеся, що воно 

стоїть на гальмі. Не забудьте підняти підніжки. 
 Перед рухом переконайтеся, що підлоги одягу та край ковдри не 

потрапляють в спиці коліс. 
 Якщо у кріслі передбачені захисні ремені, не забувайте їх пристібати. 
 Не переносьте вагу тіла вперед – коляска може перевернутися. 
 Двері, яку потрібно тягнути на себе, відкривайте повільно. Різкі рухи 

перекинуть коляску. Ніколи не в’їжджайте у двері заднім ходом. 
 Не намагайтеся заїхати на ескалатор без супроводжуючого. 
 Не гойдайте коляску. 
 Чи не хапайтеся за колеса під час руху. Це може призвести до  

опіків і травм. 
 Намагайтеся не виїжджати на вулицю в дощ. 
 Уникайте льоду, калюж, гальки, піску і трави. 
 Не намагайтеся заїхати на крутий схил або іншу височина з кутом 

нахилу більше 9°. 
 Заїжджаючи на височину, тримайте спину прямо, не притискайте її до 

спинки крісла, щоб візок не перекинулася назад, і не нахиляйтеся вперед, щоб 
не випасти з крісла. 

 Не намагайтеся самостійно подолати бордюр та інші перешкоди. 
 Не забувайте ставити колеса на гальмо, коли коляска нерухома. 
 Підтримуйте стійке положення тіла, тримайте поставу. 
 Перш ніж нахилитися і потягнутися за предметом, переконайтеся, що 

коляска стоїть на гальмі і маленькі колеса дивляться вперед. 
 Чи не тягніться далі, ніж на відстань витягнутої руки. 
 Якщо вам потрібно підняти предмет з підлоги, постарайтеся під’їхати 

до нього якомога ближче і розташувати коляску таким чином, щоб можна було 
дотягнутися збоку. 

 Ніколи не нахиляйтеся занадто низько вперед. 
 Чи не тягніться за предметом через спинку крісла – коляска може 

перекинутися. 
 Перш ніж самостійно виконати якесь нове дію в кріслі, спочатку 

спробуйте зробити його в присутності іншої людини. 
 Не навантажуйте спинку крісла (сумками, рюкзаками і т.д.) – коляска 

може перевернутися. 
 Не дозволяйте дітям грати з інвалідним візком. 
 Якщо ви використовуєте крісло з електричним приводом: 
 Регулярно проводите огляд крісла. 
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 Пересідаючи в крісло і з нього, переконайтеся, що живлення 
вимкнено. 

 Якщо ви виявили вільний провід і не знаєте, куди його потрібно 
під’єднати, зв’яжіться з фахівцем. Неправильно під’єднаний провід може 
привезти до займання. 

 Перш ніж виїхати на вулицю, перевірте заряд батареї. Батарея 
повинна бути повністю заряджена. 

 Якщо ви плануєте прогулянки по вулиці у вечірній час, встановіть на 
коляску світловідбивачі або фари. 

 Чи не виїжджайте на вулицю в дощ. 
 Чи не розвивайте дуже велику швидкість – ви ризикуєте не впоратися 

з керуванням. 
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Додаток Л 
Техніка безпеки, якщо ви супроводжуєте людини в інвалідному візку 

 
 Переконайтеся, що підніжки підняті, посадіть людину в крісло і тільки 

після цього опустіть його ноги на підніжки. 
 Переконайтеся, що стопи зручно розташовуються на підніжках, а поли 

одягу і край ковдри не потрапляють в спиці. 
 Завжди попереджайте людини про те, що ви збираєтеся робити, 

особливо при нахилах коляски тому. 
 Чи не котите крісло занадто швидко. Не метушитися. Не намагайтеся 

зрізати кути. 
 Слідкуйте за тим, щоб коліна і лікті не вдарялися про косяки дверних 

прорізів. 
 Ніколи не відпускайте коляску, особливо при русі під гору. 
 Якщо спуск занадто крутий, краще розгорнути коляску великими 

колесами вперед, повернутися до спуску спиною і везти крісло, трохи 
нахиливши його. 

 Щоб подолати бордюр, нахиліть коляску назад, поставте на бордюр 
спочатку передні колеса, потім підтягніть задні. 

 Щоб спуститися з бордюру, нахиліть коляску назад, спустіть коляску 
на задніх колесах, потім опустіть передні колеса. 

 Ніколи не нахиляйте коляску вперед. 
 Піднімати і спускати крісло по сходах повинні мінімум двоє. При 

цьому коляска розгортається задніми колесами вперед і злегка нахиляється. 
 Коли ви везете коляску, не забувайте про власний положенні тіла: спина 

повинна бути прямою, а коліна трохи зігнуті. Краще не носити взуття на підборах. 
 Переходьте вулицю тільки на зелене світло світлофора і тільки по 

пішохідному переходу. 
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Електронні ресурси 
http://www.sci-rus.com 
Сайт посвящен сложнейшей проблеме современной медицины – лечению 

травматической болезни спинного мозга 
http://aris-kiev.org/ 
Сайт общественной организации инвалидов «Центр реабилитации инвалидов-

спинальников «АРИС» г. Киев 
http://paralife.narod.ru/  
Практические рекомендации, советы, книги по физической, 

психологической и социальной реабилитации, оздоровлению и созданию удобной 
среды для инвалида-спинальника 

http://disability.h1.ru/ 
Disability Smoke Room – статьи, публикации для инвалидов по 

разнообразной тематике 
http://common.ucoz.ru 
Сайт форума Common – множество полезной информации для колясочников 
http://naiu.org.ua/ 
Офіційний веб-сайт Всеукраїнського громадського соціально-політичного 

об’єднання «Національна Ассамблея інвалідів України» 
http://portal.rada.gov.ua/ 
Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів 
http://www.mlsp.gov.ua 
Міністерство праці та соціальної політики України 
http://www.moz.gov.ua 
Міністерство охорони здоров’я України 
http://www.kmu.gov.ua/sport/control/ 
Міністерство України у справах молоді та спорту 
http://www.gurt.org.ua/ 
Ресурсний центр розвитку громадських організацій «Гурт» 
http://netbaryerov.org.ua/_ 
Портал»Безбар’єрнаУкраїна»- На цьому порталі Ви зможете ознайомитись з 

законодавчо-нормативними актами, національним та міжнародним досвідом, 
побачити реальну картину «доступності» по кожному регіону України, надіслати 
свої коментарі та стати активним учасником процессу створення України 
«безбар’єрів». 
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