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Пакети медичних послуг «МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА
ДІТЕЙ ВІД ТРЬОХ РОКІВ З УРАЖЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО
АПАРАТУ» та «МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ВІД
ТРЬОХ РОКІВ З УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ» за програмою
медичних гарантій включають тільки послуги мультидисциплінарної команди з
ФІЗИЧНОЇ терапії, ерготерапії, психолога, логопеда та визначено вимоги до
переліку обладнання, який є недостатнім для МЕДИЧНОЇ реабілітації
пацієнтів.
В зазначених пакетах відсутній такий важливий розділ, як апаратна
фізіотерапія, яка включає, зокрема теплолікування, електролікування,
бальнеолікування, масаж, світлолікування, кисневу терапію, стимулюючу
терапію, апарати активної та пасивної механотерапії.
Апаратна фізіотерапія є невід’ємною складовою частиною медичної,
соціальної та професійної реабілітації і являє собою систему заходів,
спрямованих на відновлення або компенсацію фізичних можливостей та
інтелектуальних здібностей, підвищення функціонального стану організму,
покращення фізичних якостей, психоемоційної стійкості та адаптаційних
резервів організму. Апаратна та адаптивна фізіотерапія широко
використовується у сучасних медико-реабілітаційних центрах розвинених країн
світу, постійно вдосконалюється та розвивається
Сучасна апаратна фізіотерапія володіє великою кількістю різних
фізичних факторів, які мають свій специфічний механізм дії. Методи
фізіотерапії, особливо сучасні фізіотерапевтичні методи, володіють сильним
знеболюючим, протизапальним та біостимулюючим ефектами, що дозволяє
використовувати їх при дуже багатьох захворюваннях. Важливим являється і
той факт, що ці методи значно скорочують терміни стаціонарного лікування та
їх можна застосовувати як в гострий період захворювання, в період реабілітації
та для профілактики захворювань.
Сучасні можливості апаратної фізіотерапії суміщають в собі передові
медичні та електронні технології, показали значні перспективи застосування їх
в різних галузях медицини та постійно збільшують число прихильників методу
серед лікарів та пацієнтів.
Відділення ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ має змогу
надавати
наступні
послуги:
теплолікування,
електролікування,
бальнеолікування, масаж, світлолікування, кисневу терапію, стимулюючу

терапію та ін., що є ефективним для лікування широкого спектру захворювань.
Ці методи значно скорочують терміни стаціонарного лікування та є
невід’ємною складовою в наданні медичної реабілітації.
Оскільки ці послуги не включено до пакетів з медичної реабілітації,
просимо роз’яснити:
1.
Чому медичні послуги з апаратної фізіотерапії не включені до
пакетів медичних послуг з медичної реабілітації?
2.
Яким чином буде фінансуватись надання послуг з апаратної
фізіотерапії?
3.
Чи мають зазначені послуги бути платними для пацієнтів, які
отримують стаціонарне лікування?
Також, вносимо пропозицію включити апаратну фізіотерапію до пакетів
медичних послуг “Медична реабілітація”, як невід’ємну складову сучасної
програми реабілітації за Програмою медичних гарантій.
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