РЕЗОЛЮЦІЯ
XIX Міжнародної Науково-практичної конференції
«РЕАБІЛІТАЦІЙНА МЕДИЦИНА ТА РОЗВИТОК САНАТОРНОКУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ»
11-12 грудня 2019 року
Основними організаторами конференції виступили: ДУ «Український
науково-практичний медичний центр неврології та реабілітації МОЗ України», ГО
«Всеукраїнська асоціація фізичної медицини, реабілітації і курортології»,
Університет Миколая Коперника в Торуні (Польща), ДП «Санаторій «КончаЗаспа».
Конференція відбулася під патронатом Всесвітньої федерації гідротерапії і
кліматотерапії (FEMTEC).
В роботі конференції взяли участь представники ГО «Всеукраїнська Асоціація
Фізичної Медицини, Реабілітації і Курортології» (ВАФК), ДУ «Український
науково-практичний медичний центр неврології та реабілітації Міністерства
охорони здоров'я України», ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та
курортології МОЗ України», ДП «Санаторій «Конча-Заспа» Державного управління
справами, Університету Миколая Коперника в Торуні (Польща), Овідійського
Університету в Констанці (Румунія), Бальнеологічного та реабілітаційного
санаторію «Текиргел» (Румунія), Румунського товариства реабілітації, фізіотерапії
та курортології, Всесвітьоїя федерації гідротерапії та кліматотерапії (FEMTEC),
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», КНП КДЦ Шевченківського району м. Києва,
санаторій «Медобори», ДП «Клінічний санаторій «Хмільник» ПрАТ
«Укрпрофоздоровниця», санаторію «Одеса» Служби безпеки України, ДП
«Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України»,
клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами, КНП «Центр
первинної медико-санітарної допомоги №3» Одеської міської ради, Київського
міського центру нейрореабілітації, ГО «Асоціація нейрореабілітації», ДУ «Інститут
педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О.М. Лук'янової НАМН України»,
Американської Академії педіатрів та Європейської Асоціації педіатрів, Асоціації
педіатрів України, Української академії реабілітації і здоров’я людини, Інституту
проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Одеського
регіонального інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України, ПП НВП «ДЖЕРЕЛО-ЛЮКС»,
Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати, ДУ
«Український медичний центр спортивної медицини Міністерства охорони здоров'я
України», Національного медичного університету імені О. О. Богомольця,
Одеського національного медичного університету, Тернопільського державного
медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, ДЗ «Науково-практичний
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медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України», Всеукраїнської
професійної психіатричної ліги, Європейської академії природничих наук
(Німеччина), Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л.
Шупика, Медичного центру ортопедії та реабілітації ZARTA, Медичного центр
«Золоті Руки», Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.
Макаренко, КНП «Консультативно-діагностичний центр» філія №6 Деснянського
району м. Києва, ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій
«Бердянський» МОЗ України, Національного педагогічного університету ім. М.П.
Драгоманова, Національного університету фізичного виховання і спорту України,
ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський» МОЗ України,
Запорізької обласної лікарні, ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій
«Барвінок» МОЗ України», КНП «Смілянська міська поліклініка ім. Т. Шевченко
Смілянської міської ради», КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської
Обласної ради», ЦОР «Майстерня Руху», ТОВ «Інститут Системної Медицини»,
Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, Міжнародного технологічного
університету «Миколаївська політехніка», Федерації тілесно-орієнтованої терапії,
КЗ «СМР «Глорія» ЗОР, КНП «КДЦ Дніпровського району м. Києва»,
Микулинецької
обласної
лікарні
реабілітації,
Міжнародного
Центру
Відновлювальної Медицини, Одеського Центру реабілітації дітей-інвалідів
«Майбутнє» ім. Бориса Літвака, Київського медичного коледжу ім. П.І. Гаврося, ДП
Санаторій «Синяк» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», Одеського спеціального
дошкільного навчального закладу № 248 компенсуючого типу, ЦПРВ (УБД)
«СВІТЛЯЧОК», Адаптаційно-реабілітаційного центру DrTango, Донецького
національного медичного університету (Лиман), ДЗ «Спеціалізований
(спеціальний) санаторій «Косів» МОЗ України, КНП «Обласний клінічний
госпіталь ветеранів війни Кіровоградської обласної ради», КНП «Перша Черкаська
міська лікарня», Української Асоціації Медичного Туризму, Військово-медичного
клінічного центру Південного регіону, КНП КДЛ Солом’янського району м. Києва,
Хмельницької обласної лікарні, КНП Одеської міської ради «Дитяча міська
поліклініка №1», Санаторію «Глорія» м. Приморськ, Центру спортивної медицини
м. Кам'янець-Подільський, багатопрофільного санаторію «Теплиця», Київської
міської студентської поліклініки та інших.
В рамках конференції було заслухано 26 доповідей. За 2 дні конференції у ній
взяло участь понад 150 фахівців. На конференції обговорювалися питання сучасних
теоретичних, методологічних та практичних аспектів реабілітації та курортології в
умовах реформування системи охорони здоров’я.
Учасники міжнародної науково-практичної конференції «Реабілітаційна
медицина та розвиток санаторно-курортних закладів», запропонували:
1. Оскільки реабілітація є однією з чотирьох основних стратегій охорони
здоров’я, необхідно запровадити в Україні:
 цілісну та ефективну систему реабілітації;
 ефективне адміністрування потреб населення у фізичній та медичній
реабілітації;
 державні стандарти реабілітації на основі міжнародних стандартів та
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успішного світового досвіду;
 ефективний прозорий механізм фінансування реабілітаційних послуг.
Для підвищення ефективності взаємодії між всіма суб’єктами-надавачами
послуг повинні бути застосовані алгоритмізовані процеси, пов’язані з
реабілітацією. Така алгоритмізація повинна передбачати вдосконалення
законодавства та запровадження інструментів електронного урядування та
адміністрування. Це створить умови для запровадження дієвої системи
управління та адміністрування потреб населення у реабілітаційних послугах.
Система реабілітації повинна передбачати оптимальний баланс розподілу
повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування з урахуванням державної стратегії децентралізації.
Удосконалити підготовку фахівців у сфері соціальної роботи та реабілітації,
розробити систему перепідготовки фахівців відповідно до імплементованих
та адаптованих в Україні міжнародних стандартів.
Розробити комплексний план заходів щодо запровадження міжнародних
стандартів у сфері фізичної та реабілітаційної медицини в Україні.
Запровадити механізм оцінки якості з надання реабілітаційних послуг.
Сприяти функціонуванню професійних спільнот у сфері реабілітації як
основного інституту гарантування якості реабілітаційних послуг.
Зберегти санаторно-курортні заклади як базу для проведення підгострого та
довготривалого етапу реабілітації.
Зберегти обласні (міські) лікарсько-фізкультурні диспансери (центри
спортивної медицини) з метою забезпечення закладами охорони здоров'я
державної та комунальної форм власності своєчасної та якісної лікарськофізкультурної допомоги особам, які займаються фізичною культурою і
спортом, їх реабілітації та оздоровлення, а також оздоровлення нації та
формування здорового способу життя засобами фізичної культури.

Рекомендувати:
Верховній Раді України:
внести на розгляд та ухвалити Закон України «Про систему реабілітації в
Україні», а для цього взяти за основу вже розроблений та зареєстрований у
парламенті законопроєкт «Про попередження інвалідності та систему реабілітації в
Україні».
МОЗ України:
 зберегти кадровий потенціал (лікарів фізіотерапевтів, ЛФК та спортивної
медицини) шляхом запровадження перехідного періоду на строк до 5 років
для надання можливості зміни спеціалізації їх на спеціальності лікарів
фізичної і реабілітаційної медицини, ерготерапевтів, фізичних терапевтів, як
це передбачено наказом МОЗ від 13.12.2018 № 2332;
 розробити проєкт наказу «Про порядок організації мультидисциплінарного
підходу з надання реабілітаційних послуг у закладах охорони здоров’я», що
визначатиме механізм організації мультидисциплінарних реабілітаційних
команд для надання реабілітаційних послуг у закладах охорони здоров’я, у
тому числі – санаторно-курортних закладах з урахуванням лікарів фізичних
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терапевтів, лікарів ЛФК, лікарів спортивної медицини, лікарів фізичної та
реабілітаційної медицини та ерготерапевтів;
залучити експертів ВАФК до комісій та робочих груп з питань реабілітації;
передбачити можливість створення відділень реабілітаційної медицини на
базі фізіотерапевтичних підрозділів та кабінетів ЛФК лікувальнопрофілактичних закладів, які б відповідали вимогам НСЗУ з надання медичної
реабілітаційної допомоги в підгострому та довготривалому періоді;
підтримати запровадження професійного самоврядування у сфері охорони
здоров’я як дієвого механізму дерегуляції та децентралізації державного
управління національної системи охорони здоров’я, та делегувати
профільним асоціаціям питання атестації лікарів цих спеціальностей, що у
подальшому створить належні умови для професійної діяльності медиків,
захисту їх прав та прав пацієнтів;
продовжити практику проведення та збільшити кількість навчальних
тренінгів серед фахівців з медичної реабілітації з можливістю використання в
практичній діяльності Міжнародної класифікації функціонування, обмеження
життєдіяльності та здоров’я (МКФ);
організувати та впровадити моделі комплексного надання реабілітаційних
послуг для забезпечення рівного доступу до якісних послуг для всіх людей;
забезпечити підготовку багатопрофільних фахівців з реабілітації на всіх
рівнях навчання працівників сфери охорони здоров'я;
забезпечити поглиблену інтеграцію реабілітаційних послуг в систему охорони
здоров'я і зміцнення міжсекторальних зв'язків відповідно до потреб
населення;
забезпечити вдосконалення планування і надання реабілітаційних послуг на
національному та регіональному рівнях;
при підготовці пропозицій до Державного бюджету України на наступний
період передбачити розширення фінансування реабілітаційних послуг;
підготувати проєкт Концепції реформування медико-соціальної експертизи,
яка має змінити підхід до питань інвалідності.

Президент Всеукраїнської Асоціації
Фізичної Медицини, Реабілітації і
Курортології, віцепрезидент
Всесвітньої федерації гідротерапії
та кліматотерапії (FEMTEC)

І.В. Сисоєнко

Директор ДУ «Український
науково-практичний медичний
центр неврології та реабілітації
МОЗ України»

І.Г. Биков
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