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Додаткова допомога для дітей, які 
зазнали травм  

23 вересня 2022 р.  

З метою підтримки дітей, що пережили 
травматичний досвід, уряд Альберти забезпечить 
персонал первинної ланки у чотирьох лікувальних 
центрах провінції додатковим навчанням і 
наставництвом. 

Щоб допомогти персоналу краще підтримувати дітей, запроваджується 

партнерство між Службою Hull Services та мережею нейропослідовної терапії 

Neurossequence Network з бюджетом у розмірі 370 тис. доларів, метою якого є 

сертифікація персоналу провінції для впровадження нейропослідовної моделі 

терапії (Neurosequential Model of Therapeutics), НМТ. Вдосконалений підхід до 

лікування травм допоможе дітям стати емоційно здоровими, навчитися 

довгостроковій стратегії подолання труднощів та вирости здоровими людьми.  

Розроблена доктором Брюсом Перрі (Dr. Bruce D. Perry) НМТ – це практичний 

підхід до клінічних проблем, що спирається на практичну нейробіологію та 

допомагає персоналу визначати ефективне лікування на етапах розвитку дітей. 

Основний акцент в НМТ робиться на розумінні того, як травми та відносини 

впливають на дитячий мозок та організм, що розвивається. 

Коротка довідка 

• Служба Hull Services є єдиним сертифікованим майданчиком для 

проведення 2-ї фази сертифікації для впровадження НМТ в Канаді. Лише 

декілька майданчиків у світі мають цей найвищий рівень сертифікації для 

впровадження НМТ. 
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• В НМТ виділяють три ключові компоненти: 

o навчання та нарощування можливостей, 

o оцінка, 

o рекомендації правильного поєднання видів діяльності та 

втручання, які відповідають потребам та сильним сторонам 

дітей/молоді. 

• Підготовка до впровадження НМТ буде розгортатися в чотири етапи 

протягом наступних трьох років: 

o вересень 2022 р. – початок підготовки основних інструкторів з 

навчання та керівників в медичній галузі в рамках уряду, яка 

триватиме до кінця 2024 року; 

o з листопаду 2023 р. по грудень 2024 р. – основні інструктори з 

навчання сприятимуть підготовці ще 15 провінційних працівників, 

які виконуватимуть функцію кураторів з впровадження НМТ; 

o листопад 2023 р. – основні інструктори з навчання, керівники в 

медичній галузі, куратори з впровадження НМТ та Служба Hull 

Services працюватимуть разом, щоб розгорнути навчання для 

опанування моделі у тому числі персоналом первинної ланки в 

лікувальних закладах. 

• НМТ впроваджують наступні лікувальні центри в провінції: 

o лікувальний центр Єллоухед (Yellowhead Youth Campus-Based 

Treatment Centre), 

o лікувальний центр Сіфтон (Sifton Campus-Based Treatment Centre), 

o лікувальний центр Лак ла Біш (Lac La Biche Campus-Based 

Treatment Centre), 

o лікувальний центр Хай Прері (High Prairie Campus-Based Treatment 

Centre). 

 
 


