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Цей звіт було створено 
Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я (ВООЗ).

Всесвітня організація охорони 
здоров’я – це організація, 
котра піклується про те, щоб 
усі люди були здоровими та 
благополучними.

У 2013 представники урядів 
різних країн підписали документ 
про узгоджені зусилля  
з лікування розладів 
аутистичного спектру.

Цей звіт містить інформацію про 
такі речі:

Про цей звіт

• що ми знаємо про людей з 
порушеннями розвитку та 
їхні сім’ї;
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• що мають зробити 
дослідницькі організації,  
щоб поліпшити життя людей 
з порушеннями розвитку;

• що повинні зробити 
спільноти громадян, щоб 
підвищити якість життя 
людей з порушеннями 
розвитку;

• що має зробити влада,  
щоб поліпшити життя людей 
з порушеннями розвитку;

• які заходи ВООЗ може 
допомогти впровадити 
країнам, щоб підвищити 
якість життя людей  
з порушеннями розвитку.

Уряд – це група людей,  
які піклуються про країну  
та приймають рішення щодо 
поліпшення життя людей,  
котрі живуть у цій країні.

Дослідження – це 
систематичний і ретельний 
метод вивчення чого-небудь.

Коли ми говоримо про 
порушення розвитку,  
ми маємо на увазі хвороби,  
що з’являються в перші роки 
життя людини та суттєво 
впливають на її мозок.

Існує безліч різних порушень 
розвитку.

Що ми знаємо  
про порушення розвитку
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• навчанням, наприклад, 
читанням або письмом;

• спілкуванням (наприклад, 
вони не можуть розповісти 
про свої потреби та про свої 
відчуття);

• соціальною взаємодією  
та пошуком нових друзів.

Люди з порушеннями розвитку 
зазнають труднощів із:

Люди з порушеннями 
розвитку можуть відчувати 
себе некомфортно при зміні 
щоденного розпорядку або 
навколишнього середовища. 
Також вони можуть мати 
специфічні та/або обмежені 
інтереси.

Люди з порушеннями розвитку 
часто стикаються з певними 
проблемами під час виконання 
повсякденних справ.  
Тому вони можуть потребувати 
підтримки членів їхньої сім’ї.

Подібні проблеми виникають 
ще в дитинстві і зазвичай 
зберігаються  
в дорослому віці.

ВООЗ вважає ці особливості 
надзвичайно важливими, 
оскільки у світі є велика 
кількість людей  
з порушеннями розвитку,  
чиє життя буває важким.

Люди з порушеннями розвитку 
часто зазнають дискримінації.

Дискримінація означає 
негативне ставлення до кого-
небудь з певних причин.
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Людям з порушеннями розвитку 
складніше шукати та отримувати 
інформацію про послуги, 
пов’язані з їхнім здоров’ям.

Діти з порушеннями розвитку 
часто мають більше труднощів, 
пов’язаних зі шкільним життям, 
ніж їхні нейротипові однолітки.

Дорослим з порушеннями 
розвитку складніше знайти 
роботу і  втриматися  
на робочому місці.

Влада повинна об’єднатися 
з сім’ями та громадами, 
міжнародними організаціями 
та науковцями, які займаються 
порушеннями розвитку.

Іноді владі потрібна стороння 
підтримка урядів інших країн 
та взаємний обмін корисною 
інформацією.

Тому ми створили перелік 
пропозицій (рекомендацій) 
для всіх людей, які могли б 
допомогти поліпшити життя 
людей з порушеннями розвитку 
та надавати їм необхідні послуги.

• Збирати більше корисної 
інформації та шукати кращі 
способи підвищення якості 
життя людей з порушеннями 
розвитку, особливо  
в бідних регіона.

• Шукати кращі способи 
навчання членів сім’ї та інших 
осіб, які допомагають людям  
з порушеннями розвитку в 
їхніх оселях.

Що має статися

Організації, що займаються дослідженнями  
у сфері порушень розвитку, повинні:
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• Співпрацювати  
зі спільнотами громадян.

• Намагатися знаходити нові 
джерела фінансування для 
проведення досліджень 
порушень розвитку.

• Переконати уряд у тому, 
що проблеми порушень 
розвитку є важливими.  
А також допомагати 
представникам влади 
пам’ятати про це.

• Співпрацювати  
з іноземними спільнотами,  
щоб створити глобальну 
мережу.

• Допомогти громадськості 
дізнатися більше про 
порушення розвитку та 
права, які мають такі люди. 

 Права – це те, що 
поширюється на всіх.

• Бути задіяними  
у прийнятті нових законів і 
впровадженні якісних послуг 
для людей  
з порушеннями розвитку.

• Надавати допомогу під час 
збору достовірної інформації  
для проведення подальших 
досліджень порушень 
розвитку.

Спільноти громадян повинні:
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Уряд повинен:

• Допомагати збирати гроші 
для допомоги людям  
з порушеннями розвитку

• Допомогти громадськості 
(нейротиповим людям) 
зрозуміти, що таке 
порушення розвитку.

• Спілкуватися з людьми, 
котрі мають порушення 
розвитку, щоб 
переконатися, що їхні 
права дотримуються.

• Взаємодіяти  
з представниками інших 
країн, щоб допомогти 
зібрати більше інформації 
про порушення розвитку.

• Переконатися, що лікарі, 
медсестри, соціальні 
працівники та вчителі 
знають, як можна допомогти 
людям з порушеннями 
розвитку.

• Сприяти дослідженням у 
сфері порушень розвитку.

• Допомагати збирати гроші 
для покращення життя 
людям з порушеннями 
розвитку.

• Допомагати урядам 
різних країн шукати та 
реалізовувати більше 
можливостей для людей  
з порушеннями розвитку.

ВООЗ повинна:
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• Сприяти спілкуванню 
різних організацій та 
людей, які багато знають 
про порушення розвитку, 
щоб вони могли ділитися 
інформацією одне з одним.

• Допомагати дослідницьким 
центрам і владі знаходити 
кращі способи надання 
допомоги людям  
з порушеннями розвитку.

• Пропонувати нові способи 
виявлення людей з 
порушеннями розвитку 
й надавати їм допомогу 
впродовж усього життя.

• Допомогти країнам 
визначитися, чи надають 
вони якісну допомогу людям 
з порушеннями розвитку.

• Навчати лікарів, медсестер, 
вчителів, членів сім’ї 
та інших людей, котрі 
піклуються про осіб  
з порушеннями розвитку.

• Допомагати країнам 
знаходити способи 
забезпечення людей  
з порушеннями розвитку 
якісними послугами.

• Допомагати в пошуках нових 
джерел фінансування для 
покращення життя людей із 
порушеннями розвитку.
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Уряди країн світу домовилися 
стежити за дотриманням прав 
людей із порушеннями розвитку.

У цьому звіті йдеться про те, 
що відбувається у світі сьогодні 
та що потрібно зробити, щоб 
змінити поточну ситуацію.

Ми сподіваємося, що ці ідеї та 
рекомендації допоможуть змінити 
наш світ на краще. Створюймо 
разом світ майбутнього, де 
людям з порушеннями розвитку 
будуть доступні всі можливості, 
щоб гарно почуватися та 
насолоджуватися життям.
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Зміст засновано на внесках усіх учасників Консультації ВООЗ  
«Розлади аутистичного спектру та інші порушення розвитку»,  
що відбулася в Женеві 16–18 вересня 2013 року.
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Немає здоров’я без психічного благополуччя
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