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В посібнику розглянуті деякі організаційно-методологічні аспекти 

реабілітації хворих та інвалідів внаслідок кардіологічних та ревматологічних 

захворювань. Представлені питання, що стосуються організації 

реабілітаційного процесу (цілі, принципи, види реабілітації, показання до 

медичної реабілітації та потреба в ній; особливості реабілітації; види 

реабілітаційних послуг та заходів). Викладена класифікація реабілітаційних 

установ.  
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проводяться заходи медичної реабілітації хворих та інвалідів з патологією 

органів кровообігу та ревматичними захворюваннями, в розрізі областей 

України. Представлені структурні підрозділи, ліжкова потужність, коротка 

характеристика їх діяльності (нозології, при яких проводиться реабілітація в 

даній установі, особливості направлення хворих, форми обслуговування, режим 

роботи, тривалість курсу, об’єми і методи реабілітаційних заходів, оснащеність 

реабілітаційним обладнанням тощо). 
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фахівцям у сфері реабілітації.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 

Rő- – рентгенологічна (стадія) 

АВ – атріо-вентрикулярна (блокада) 

АГ – артеріальна гіпертензія 

АКШ – аорто-коронарне шунтування 

АРК – Автономна Республіка Крим 

АТ – артеріальний тиск 

БА – бронхіальна астма 

БАД – біологічно активні добавки 

БАР – біологічно активні речовини 

БАТ – біологічно активні точки 

БІТ – блок інтенсивної терапії 

ВАТ – відкрите акціонарне товариство 

ВВЛ – відділення відновного лікування 

ВДШ – верхні дихальні шліхи 

ВЕМ – велоергометрія  

ВЛ – відновне лікування 

ВЛОК – внутрішньосудинне лазерне опромінення крові 

ВМЦ – військово-медичний центр 

ВО – виробниче об’єднання 

ВОІ – Всеукраїнське об’єднання інвалідів 

ВООЗ – Всесвітня Організація Охорони Здоров’я 

ВР – відділення реабілітації 

ВСД – вегето-судинна дистонія 

ВЧ – високочастотна (терапія) 

ГБО – гіпербарична оксигенація 

ГІМ – гострий інфаркт міокарду 

ГО – громадська організація 

ГПМК – гостре порушення мозкового кровообігу 

ГХ – гіпертонічна хвороба 

д/с – дитячий садок 

д/стаціонар – денний стаціонар 

ДДТ – діадинамотерапія  

ДЕП – дисциркуляторна енцефалопатія 

ДМХ – дециметровохвильова  

ДНК – дезоксирібонуклеїнова кислота 

ДП – державне підприємство 

ДПК – дванадцятипала кишка 

ДЦП – дитячий церебральний параліч 

ЕЕГ – електроенцефалографія  

ЕІТ – електро-імпульсна терапія 

ЕКГ – електрокардіографія  

ЕКС – електрокардіостимулятор  

ЕхоКГ – ехокардіографія  

з/з – загальне захворювання 
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ЗСЖ – здоровий спосіб життя 

ІМ – інфаркт міокарду 

ІПР – індивідуальна програма реабілітації 

ІХС – ішемічна хвороба серця 

ІЧ – інфрачервоне  

ІЧВ – інфрачервоне випромінювання  

КВЧ – крайвисокочастотна 

КМС – кістково-м’язова система 

КП – комунальне підприємство 

КТ – комп’ютерна томографія 

ЛН – легенева недостатність 

ЛНА на ЧАЕС – ліквідація наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

ЛОК – локальне опромінювання крові 

ЛОЗ – лікувально-оздоровчий комплекс 

ЛОР – оториноларингологічна (патологія) 

ЛПЗ – лікувально-профілактичні заклади 

ЛСН – легенево-серцева недостатність 

ЛФК – лікувальна фізична культура 

м/сестри – медичні сестри 

МВС – Міністерство внутрішніх справ 

МКЛ – міська клінічна лікарня 

МНС – Міністерство надзвичайних ситуацій 

МОН – Міністерство освіти та науки 

МПМК – минуще порушення мозкового кровообігу 

МР – медична реабілітація 

МРТ – магнітно-резонансна томографія 

МСЕК – медико-соціальна експертна комісія 

МСЧ – медико-санітарна частина 

н/к – нижні кінцівки 

н/ф – неактивна фаза 

НДІ – науково-дослідний інститут 

НК – недостатність кровообігу 

нк/л – нано-кюрі/літр 

НЦД – нейроциркуляторна дистонія 

НЧ – низькочастотна (терапія) 

ОАСНК – облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок 

ОДА – обласна державна адміністрація 

ОДЛ – обласна дитяча лікарня 

ОПНД – обласний психоневрологічний диспансер 

ОРА – опорно-руховий апарат 

п/операційний – післяопераційний  

ПФС – порушення функції суглобів 

РА – ревматоїдний артрит 

РВГ – реовазографія  

РЕГ – реоенцефалографія  

РНК – рібонуклеїнова кислота 
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РТМО – районне територіально-медичне об’єднання 

РЦ – реабілітаційний центр 

СВЧ – сверхвисокочастотна терапія 

СКХ – сечо-кам’яна хвороба 

СМС – синусоїдально-модульовані струми 

СМХ – сантиметровохвильова (терапія) 

СН – серцева недостатність 

СНД – співдружність незалежних держав 

ССЗ – серцево-судинні захворювання 

ССС – серцево-судинна система 

ТЕЛА – тромбоемболія легеневої артерії 

ТІА – транзіторна ішемічна атака 

ТМЛР – трансміокардіальна лазерна реваскуляризація 

УВЧ – ультрависокочастотна  

УЗ – ультразвукова (терапія) 

УЗД – ультразвукова діагностика 

УП та СЗН – управління праці та соціального захисту населення 

УФО – ультрафіолетове опромінення 

УФОК – ультрафіолетове опромінювання крові 

ФК – функціональний клас 

ФСС з ТВП – Фонд соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності 

ФТВ – фізіотерапевтичне відділення 

ХВН – хронічна венозна недостатність 

ХКН – хронічна коронарна недостатність 

ХНЗЛ – хронічні неспецифічні захворювання легень 

ХНН – хронічна ниркова недостатність 

ХСК – хвороби системи кровообігу 

ЦВЗ – церебро-васкулярні захворювання 

ЦД – цукровий діабет 

ЦНС – центральна нервова система 

ЦРЗ – центр радіаційного захисту 

ЦРЛ – центральна районна лікарня 

ЦССМ – центр соціальних служб для молоді 

ЧМТ – черепно-мозкова травма 

ШКТ – шлунково-кишковий тракт 

ШОЕ – швидкість осідання еритроцитів 

ЯЖ – якість життя 
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ВСТУП 

 

За останні три десятиріччя в державах з розвинутою економікою 

смертність від серцево-судинних захворювань зменшилась на 2,5-3% в рік, 

тобто на 50-60%. Це стало можливим завдяки комплексному застосуванню 

серед населення програми первинної та вторинної профілактики, а також 

реабілітаційних програм [6]. 

Комітетом експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) 

було введено в практику охорони здоров’я держав поняття “кардіореабілітація” 

та зроблена спеціальна доповідь “Реабілітація після кардіоваскулярних 

захворювань в державах, що розвиваються” (1993). Документ адресований в 

першу чергу урядам. Одним з положень документу є те, що кардіореабілітація 

повинна бути інтегрована в систему національної охорони здоров’я, 

“реабілітаційна допомога повинна стати культурною традицією та соціальною 

нормою” (WHO Expert Committee, 1993). 

Згідно всесвітніх тенденцій в Україні прийнято ряд Державних програм 

по профілактиці серцево-судинних захворювань та смертності від них. Однією з 

останніх є Державна програма “Запобігання та лікування серцево-судинних і 

судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки”, основними завданнями 

якої є зниження рівня захворюваності та інвалідності внаслідок серцево-

судинних  і судинно-мозкових  хвороб,  смертності  від їх ускладнень,  в т.ч. і 

шляхом розвитку системи медичної реабілітації та трудової реадаптації хворих, 

створення  системи  реабілітації  хворих після хірургічного лікування вад серця, 

аритмій, інших серцево-судинних захворювань [43].  

Перелічене потребує створення нових моделей інфраструктури 

колективної системи управління в галузі охорони здоров’я, в т.ч. 

реабілітаційного напрямку. 

На протязі останніх років в нашій державі відмічається активне 

законодавче та нормативне оформлення медико-соціальної реабілітації 

інвалідів, про що свідчить прийняття Закону України «Про реабілітацію 

інвалідів в Україні», Державної типової програми реабілітації інвалідів, 



 8 

Державної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з 

обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та 

розумовою відсталістю на період до 2011 року, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 716; Положення про 

індивідуальну програму реабілітації інваліда, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 757; Форми ІПР, що 

видається медико-соціальними експертними комісіями, затвердженої Наказом 

МОЗ України від 08.10.07 № 623; Державних соціальних нормативів у сфері 

реабілітації інвалідів, затверджених Наказом МОЗ України від 08.02.2008 № 57 

(в т.ч. кардіологічних). 

Повільний розвиток реабілітаційної бази у галузі охорони здоров’я та 

нагальна потреба в реалізації індивідуальних програм реабілітації (ІПР) 

ставлять у залежність якість проведення реабілітації хворих та інвалідів з 

серцево-судинними захворюваннями. 

У зв’язку з цим виникає необхідність розробки організаційно-

методичного підходу, який дозволяє уточнити поняття, цілі, завдання, етапи 

медичної реабілітації, структуру реабілітаційних закладів, створити Державний 

реєстр реабілітаційних установ в галузі охорони здоров’я з урахуванням 

існуючих ресурсів в кардіореабілітації. 

Отже, існує нагальна необхідність у формуванні організаційної моделі 

лікувально-реабілітаційної бази регіону та створенні реєстру мережі закладів 

медичної реабілітації [37, 48]. Це може стати одним з напрямків поліпшення 

якості реабілітації інвалідів та хворих кардіологічного та ревматологічного 

профілю і реалізації ІПР у розділі медичної реабілітації. Для здійснення даного 

завдання потрібна координація зусиль виконавчої влади, управлінь охорони 

здоров’я ОДА, Центрів та Бюро МСЕ у визначенні можливостей ЛПЗ з 

реабілітації хворих та інвалідів у залежності від ліжкового фонду, оснащеності, 

спеціалізації, кваліфікації кадрів, їх організаційної підпорядкованості.  

Співробітники НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 

вивчивши міжнародний та вітчизняний досвід з кардіореабілітації, дані 

анкетування більш ніж 400 центрів та установ України, що здійснюють 
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медичну реабілітацію хворих та інвалідів в галузі кардіології та ревматології, 

узагальнили їх та пропонують для розгляду. При укладенні посібника 

враховувались як спеціалізовані центри, що займаються реабілітацією хворих 

кардіологічного та ревматологічного профілю, так і реабілітаційна база закладів 

охорони здоров’я та санаторних закладів різного відомчого підпорядкування. 

При редагуванні інформації щодо діяльності центрів та установ укладачі по 

можливості дотримувалися тієї редакції, яка була подана кожним центром або 

їх засновниками. Крім того, використовувались інформаційні матеріали 

офіційних інтернет-сайтів МОЗ України, відділів охорони здоров’я ОДА, 

окремих центрів та установ.  

Метою даної роботи є ознайомлення організаторів охорони здоров’я, 

центрів та бюро МСЕ, лікарів-експертів та реабілітологів МСЕК з існуючими 

на сьогоднішній день організаційно-методичними основами кардіореабілітації, 

базою медичних реабілітаційних ресурсів в усіх областях України для 

підвищення якості медичної реабілітації, поліпшення якості життя хворих та 

інвалідів з кардіологічною та ревматологічною патологією, удосконалення 

реалізації ІПР в регіоні.  

Автори сподіваються, що дане видання буде корисним при складенні 

індивідуальних програм реабілітації під час огляду хворих та інвалідів у МСЕК. 

По мірі поступлення нових даних інформаційна база буде уточнена, доповнена 

і представлена в наступних випусках. 
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РОЗДІЛ 1 

Особливості організації медичної реабілітації хворих та 
інвалідів внаслідок хвороб системи кровообігу  

(ІХС, ГХ, хронічної ревматичної хвороби серця) 
 

 

Медична реабілітація (МР) – 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 [21]. 

Існують відповідні відмінності між лікуванням та медичною 

реабілітацією, а саме: лікування спрямоване на усунення гострих проявів 

хвороби та профілактику прогредієнтності її перебігу, а реабілітація 

спрямована на стимуляцію, активізацію ресурсних психофізіологічних 

можливостей організму, пов’язана з перспективою повернення хворого та 

інваліда до активної життєдіяльності, інтеграції в суспільство.  

Згідно визначенню ВООЗ, реабілітація кардіологічних пацієнтів – це 

сума заходів, які необхідно провести для сприятливого впливу на основну 

причину захворювання, а також для забезпечення якнайкращих можливостей 

для фізичного, соціального і душевного стану хворих, щоб вони могли 

самостійно попередити або відновити (при втраті) нормальний статус в 

суспільному житті [51]. 

Основна мета медичної реабілітації внаслідок патології серця – 

відновлення або компенсація функціонального дефекту, його стабілізація, 

сповільнення прогресування, зменшення частоти та тривалості коронарних 

подій, зменшення або стабілізація обмежень життєдіяльності, зменшення 

важкості інвалідності.  

Завдання кардіореабілітації:  

1. Медичне – попередження раптової смерті, зменшення частоти 

кінцевих точок (смертності від ССЗ, інфарктів, необхідності в оперативному 

лікуванні і реоклюзії шунтів), поліпшення клінічного перебігу (підвищення 

толерантності до фізичного навантаження, порідшання нападів стенокардії, 
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гіпертонічних кризів, зменшення проявів серцевої недостатності або аритмії), 

підвищення працездатності. 

2. Психологічне – відновлення самовладання, зменшення тривожності і 

депресії, підвищення адаптації до стресу, відновлення рівня сексуальної 

активності. 

3. Соціальне – повернення до праці, незалежність в щоденному 

самообслуговуванні для осіб похилого віку і хворих із значними порушеннями 

функції кровообігу, збереження соціального статусу. 

4. Організаційне – зниження матеріальних витрат, більш рання виписка 

і раннє відновлення, зменшення кількості препаратів, зменшення кількості 

повторних госпіталізацій. 

Загальна спрямованість кардіореабілітації – компенсаторно-

відновлювальна та соціально-адаптивна. 

Основи кардіореабілітації: 1) медикаментозна терапія; 2) програма 

фізичних тренувань; 3) освітня програма «Школа для хворих та їх родичів»; 4) 

психотерапія, психологічна корекція; 5) фізіотерапія; 6) дієтотерапія; 7) 

раціональне працевлаштування хворих та інвалідів. 

В даний час зміст, методи, структура кардіореабілітації стали значно 

простішими. Вона стає більш дешевою, більш доступною, дозволяє включати в 

свої програми все більше хворих, в т.ч. тих, кому раніше реабілітація вважалася 

абсолютно, або частково протипоказаною.  

Як правило, розрізняють медичну реабілітацію хворих та медичну 

реабілітацію інвалідів. Медична реабілітація хворих покликана, з одного боку, 

надавати активну допомогу хворим на початкових стадіях хвороби, коли можна 

відновити порушення функцій, попередити рецидиви та загострення, а з іншої – 

сприяти профілактиці інвалідності. Медична реабілітація інвалідів покликана 

сприяти максимальній адаптації інваліда в різних сферах життя, подолання 

інвалідності. 

За організаційно-технологічними принципами МР проводиться на етапах, 

які відповідають фазам відновлення здоров’я. Ефективність всієї системи 

реабілітації хворих визначається тим, наскільки успішно розв’язуватимуться 
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задачі кожної з фаз реабілітації. Від того, які задачі ставляться перед кожною з 

фаз реабілітації, залежать тривалість фази та її організаційна структура. 

ВООЗ запропонувала наступну класифікацію фаз медичної реабілітації 

хворих [6]: 

1) лікарняна (стаціонарна) фаза – починається з моменту вступу 

хворого (інваліда) в стаціонар. Мета: відновлення фізичного і психологічного 

стану здоров’я настільки, щоб хворий був підготовлений до проведення другої 

фази реабілітації. За даними експертів ВООЗ, у 87,0% хворих реабілітація 

закінчується на етапі відновного лікування із застосуванням засобів медичної 

реабілітації [27]; 

2) фаза одужання – реабілітаційні заходи виконуються в центрах 

реабілітації (в т.ч. заміських), поліклініках, спеціалізованих реабілітаційних 

відділеннях санаторіїв. Мета: підготовка хворого до активного життя 

(повернення в сім’ю, раціональної перебудови життєвого устрою, зміні деяких 

звичок, систематичного проведення профілактичних заходів); 

3) підтримуюча фаза – проводиться при тривалому диспансерному 

спостереження, впродовж всього життя. Мета: підтримка досягнутого рівня 

фізичної працездатності з деяким її збільшенням у ряду хворих, завершення 

психологічної реабілітації вже в умовах відновлення його соціального життя і 

попередження прогресування захворювання. Рішення всіх задач фази можливе 

лише при відпрацюванні її організаційної структури в умовах поліклініки. 

В Україні впроваджена та успішно розвивається система етапної 

реабілітації хворих з ІХС, які перенесли інфаркт міокарда, а також з іншими 

видами ІХС, порушеннями серцевого ритму, серцевою недостатністю, 

гіпертонічною хворобою серця. Розрізняють стаціонарний, санаторний, 

диспансерно-поліклінічний етапи реабілітації хворих з серцево-судинними 

захворюваннями. Формування програм реабілітації таких пацієнтів на кожному 

з етапів реабілітації ґрунтується на основі принципів строгої індивідуалізації 

[29, 44, 46].  

Після гострої серцево-судинної патології (гострий інфаркт міокарду, 

нестабільна стенокардія, гіпертонічний криз, гостра серцева недостатність) 
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перший етап здійснюється в стаціонарі (стаціонарний етап). На стаціонарному 

етапі в даний час реабілітаційна допомога фактично зводиться до дотримання 

лікарями режиму швидкої активізації. Тривалість перебування хворих в 

стаціонарі в середньому складає 18-19 днів [6]. Реабілітація кардіологічних 

хворих на стаціонарному етапі насамперед направлена  на  ліквідацію обмежень 

активного життя, пов'язаних, з непереносимістю фізичного навантаження. 

Основою реабілітації хворих на даному етапі є адекватний руховий режим, 

лікувальна фізкультура, масаж, фізіотерапія, дієтотерапія [2]. Для формування у 

хворого адекватного ставлення до своєї хвороби, позитивного налаштування до 

процесу реабілітації застосовується психотерапія [3]. 

Фаза реконвалесценції (одужання) проходить в спеціалізованому 

реабілітаційному відділенні санаторію (санаторний етап). В даний час у 

триступінчатому процесі реабілітація має змогу реально здійснюватися тільки в 

умовах відділення реабілітації в нечисленних центрах і санаторіях, що 

знаходяться у підпорядкуванні Фонду соціального страхування, і відділень 

реабілітації в кардіологічних санаторіях ЗАТ «Укрпрофоздоровниця». 

Санаторний етап реабілітації передбачає зростання інтенсивності фізичних 

навантажень в ході фізичної реабілітації [45, 47], призначення 

фізіотерапевтичних методик [33]. Психологічна реабілітація на санаторному 

етапі продовжує розпочате відновлення психологічного статусу на 

стаціонарному етапі [54]. 

Санаторний етап реабілітації у хворих на ГХ ще недосконалий, але 

враховуючи високу ефективність медикаментозного та фізіотерапевтичного 

лікування у цієї категорії пацієнтів, воно успішно може бути застосоване в 

умовах курорту [22]. 

Після санаторію починається так звана підтримуюча фаза реабілітації, 

практично — постійна вторинна профілактика, так зване диспансерно-

поліклінічне спостереження, де хворому надається можливість знаходитися під 

динамічним наглядом дільничого лікаря і періодично консультуватися у 

кардіолога [38].  
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Незалежно від етапу медичної реабілітації на якому перебуває пацієнт з 

ГХ, основою лікування є комбінація медикаментозної терапії та зміна стилю 

життя (боротьба зі шкідливими звичками, нормалізація маси тіла, 

гіпохолестеринемічна дієта, врівноваження діяльності ЦНС, психотравмуючих 

чинників, шкідливих звичок, формування адекватної психологічної реакції 

пацієнта на хворобу, руховий режим і т.ін.) [50]. 

Задачі диспансеризації [57, 58]: 1) боротьба з факторами ризику 

(рекомендації з питань організації здорового способу життя та боротьби з 

факторами ризику відіграють значну роль); 2) нормалізація маси тіла; 3) 

спостереження за психічним статусом хворого; 4) корекція порушень, що 

мають місце; 5) виконання фізичних тренувань; 6) диференційоване 

медикаментозне лікування (призначення адекватної медикаментозної терапії є 

суттєвим моментом); 7) попередження прогресування та загострень ІХС, ГХ і 

повторних ІМ, кризів ГХ, інших судинних подій; 8) оцінка стану 

працездатності хворих, підтримання її на досягнутому рівні, або підвищення; 9) 

підготовка хворих до професійної діяльності, раціональне працевлаштування; 

10) досягнення максимально можливої соціальної адаптації; 11) санаторно-

курортний відбір; 12) вирішення питань медико-соціальної експертизи. 

Диспансерне спостереження зумовлює систематичні візити до лікаря-

кардіолога (терапевта) 1 раз в 6-12 місяців з щорічним проведенням 

інструментальних методів обстеження: ЕКГ. ЕхоКГ, навантажувальні проби, 

холтерівське моніторування, добове моніторування АТ, визначення ліпідного 

профілю, рівня фізичної активності, а також корекцію факторів ризику [57]. 

Ревматична хвороба серця часто є причиною інвалідизації молодого, 

працездатного населення, тому успішна реалізація програми реабілітації має 

важливе медичне, економічне та соціальне значення. 

Основи реабілітації ревматизму складає система етапного лікування: 

стаціонар – курорт –  поліклініка [23]. 

У стаціонарі здійснюють активну протизапальну терапію, починають 

біціллінопрофілактику і реабілітацію, контролюючи фізичну працездатність 

хворого.  
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Після зниження активності ревматичного процесу і поліпшення стану 

хворого переводять на другий етап, що передбачає направлення в 

кардіологічний місцевий санаторій або в поліклініку під нагляд ревматолога. 

Основна мета другого етапу – продовження медикаментозного лікування 

протизапальними препаратами (індивідуально підібраними в стаціонарі), 

дієтотерапія, медикаментозні та фізіотерапевтичні засоби, ЛФК, психотерапія. 

Третій етап включає диспансерний нагляд і профілактичне лікування 

хворого на ревматизм. 3а умов сформованої серцевої вади хворий потребує 

постійного диспансерного спостереження ревматолога і отримує комплексне 

лікування пожиттєво. Хірургічне лікування застосовується у випадках значного 

впливу сформованої серцевої вади на системну гемодинаміку. Особливістю 

реабілітації даної категорії пацієнтів є обов'язкове і тривале протирецидивне 

лікування та диспансерне спостереження [60]. 

Задачі диспансеризації при хронічних ревматичних хворобах серця: 1) 

здійснення лікувальних заходів, що спрямовуються на остаточну ліквідацію 

активного ревматичного процесу; 2) проведення симптоматичної терапії 

порушень кровообігу у хворих з вадами серця, вирішення спільно з 

кардіохірургом питань хірургічної корекції вад; 3) вирішення питань 

реабілітації, працездатності і працевлаштування; 4) здійснення первинної 

профілактики ревматизму і вторинної профілактики рецидивів захворювання. 

Проблема реабілітації кардіохірургічних хворих займає важливе місце в 

наукових дослідженнях і практиці сучасної кардіології і має істотне соціально-

економічне значення.  

Велику частину хворих, оперованих на серці, складають пацієнти, яким 

проведена хірургічна корекція набутих (ревматичних) вад серця: протезування 

клапанів або їх пластика. 

Ранні реабілітаційні заходи здійснюються ще під час перебування 

хворого в хірургічному відділенні. Проте в повному об'ємі реабілітаційна 

програма реалізується після вступу пацієнта у відділення реабілітації 

кардіологічного санаторію, з яким співпрацює кардіохірургічний центр. 
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Зазвичай переведення на санаторний етап реабілітації відбувається через 14-21 

днів після операції за відсутності протипоказань.  

Для здійснення спадкоємності відновного лікування при проведенні 

санаторного етапу реабілітації з кардіохірургічного центру разом з хворим 

поступає інформація про тип проведеної операції, післяопераційний період і 

лікування, що проводилося, а також рекомендації по необхідній подальшій 

терапії і профілактиці. 

Повний комплекс реабілітаційної програми на санаторному етапі 

включає заходи по медичній, фізичній і психологічній реабілітації і 

здійснюється, як правило, протягом 24-30 днів.  

При направленні на санаторний етап реабілітації необхідно звернути 

увагу на наявність післяопераційного синдрому, який проявляється наявністю 

перикардиту, плевриту, міжреберного невриту і пов'язаними з цим болями в 

грудній клітині, міалгією, шумом тертя перикарду і плеври, лейкоцитозом і 

підвищеної ШОЕ та потребує активних реабілітаційних заходів. Комплекс 

лікувальних заходів складається з неспецифічної протизапальної терапії, 

фізіотерапії. 

Протипоказаннями до направлення на реабілітацію є: 1) хірургічна рана, 

що не зажила; 2) активність ревматизму (більш ніж I ст.); 3) недостатність 

кровообігу (більш IIА ст.); 4) виражені порушення ритму, крім постійної форми 

миготливої аритмії; 5) стан після перенесеного інфаркту міокарду в терміни 

менш ніж 3-4 тижнів і за відсутності ускладнень; 6) виражена стенокардія; 7) 

стан після мозкової тромбоемболії з симптомами геміпарезу, що зберігаються; 

8) наявність інших захворювань і ускладнень, що перешкоджають активному 

проведенню програми реабілітації (лікувальної гімнастики, дозованої ходьби). 

Психологічні фактори відіграють важливу роль у розвитку ХСК, 

впливають на перебіг, прогноз захворювання, ефективність терапії та 

реабілітації, виникнення ускладнень, інвалідизацію хворих [4, 10, 39]. Тому в 

структурі медичної реабілітації відповідне місце відводиться психологічній 

реабілітації.  
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Кардіопсихологія – нова область знань, що об'єднала в собі досвід 

кардіології, психосоматичної медицини і психології – не випадково 

виділилася в самостійну дисципліну, адже психологічний статус 

кардіологічних хворих відрізняється особливими властивостями, оскільки 

саме серцево-судинні захворювання несуть в собі особливий 

психосоматичний компонент [56]. 

З одного боку, самі захворювання часто виникають внаслідок 

надмірного емоційного навантаження і стресу (психологія традиційно 

відносить до категорії психосоматичних: гіпертонічну хворобу, стенокардію, 

ревматичні вади серця, ішемічну хворобу серця) [54]. З другого боку, якими 

б не були причини виникнення хвороби, вона завжди має в своїй структурі 

виражений психологічний аспект (адже у будь-якого хворого є усвідомлення 

своєї хвороби, оцінкове судження про неї і емоційне переживання свого 

стану) [11].  

Для багатьох видів ССЗ характерне зниження якості життя, що 

пояснюється не тільки проявами самого захворювання, але і соціально-

психологічними чинниками (специфічна психологія поведінки, емоційні 

реакції, а також пов'язана із захворюванням зміна місця і ролі в соціальному 

житті).  

Для пацієнтів кардіоклінік характерні депресивні і тривожно-депресивні 

стани. Так, частота депресивних розладів серед хворих на ІХС складає 16-23% 

[4]. Депресивні розлади при АГ розвиваються в середньому віці; 

спричинюються здебільшого психогенними чинниками; формуються на 

соматично обтяженому тлі; характеризуються амбулаторним перебігом; 

супроводжуються хронічним порушенням афекту, провідними складовими 

якого є неврастенічний, тривожний та іпохондричний компоненти [19]. 70-80% 

хворих з порушенням серцевого ритму мають розлади нервово-психічної сфери, 

які частіше за все виявляються у вигляді іпохондричного і тривожно-

депресивного синдромів [53]. 

Все це найнесприятливішим чином впливає на перебіг і результат 

хвороби (відомо, наприклад, що пацієнти, які страждають депресією, менше 
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слідують вказівкам лікуючого лікаря по прийому медикаментів, дотриманню 

до- та післяопераційного режиму) [14]. Тому успіх лікування багато в дуже 

чому залежить саме від стабільного емоційного стану і психологічного 

настрою пацієнта.  

Як правило, програма реабілітації пацієнта починається в стаціонарі з 

роботи по відновленню втрачених внаслідок хвороби базових навичок 

(самостійне пересування по палаті, в туалет і ванну кімнату, виконання 

гігієнічних процедур тощо). Після виписки із стаціонару реабілітаційні заходи 

повинні бути продовжені в домашніх умовах під керівництвом і контролем 

лікуючого лікаря. Основна задача – уникнути проблем з серцем в майбутньому. 

Програми кардіологічної реабілітації вельми індивідуальні, а їх зміст і 

тривалість визначаються багатьма чинниками [59].  

Основними напрямками психологічної допомоги в ході реабілітаційних 

заходів є [55]:  

 усунення соматогенної депресії, в основі якої лежить страх перед 

можливим повторним виникненням серцевого нападу, інфаркту міокарду. 

Страх іноді настільки «сковує» життя пацієнта, мінімізує і навіть усуває його 

фізичну і, що важливо, сексуальну активність. Тим самим якість його життя 

різко знижується, він перестає відчувати себе повноцінним членом суспільства 

і як результат – впадає в депресію; 

 повернення (при відсутності протипоказань) до трудової діяльності;  

 роз'яснення необхідності фізичних обмежень (ситуація, коли пацієнт, 

який переніс інфаркт міокарду, відчуває себе добре і, навіть не порадившися зі 

своїм лікарем, повертається до свого звичного, повного всякого роду 

надмірностей, життя); 

 навчання техніки релаксації і «відходу» від стресових ситуацій, 

небезпека яких для кардіологічних хворих особливо значуща; 

 допомога в ідентифікації чинників ризику і розробка програми по їх 

мінімізації або усуненню спільно з пацієнтом:  

- психологічна, а якщо необхідно, то і лікарська підтримка прагнення 

пацієнта відмовитися від куріння; 
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- роз'яснення і підтримка зусиль пацієнта по зниженню маси тіла з 

обов'язковим дотриманням кардіологічної дієти, ключовими складовими якої є 

обмеження солі, калорійності (за рахунок рафінованих вуглеводів і жирів); 

- роз'яснення необхідності східчастого (під медичним контролем) 

підвищення фізичної активності, оскільки вона (при правильному проведенні) 

зменшує ризик повторних серцевих нападів і вірогідність госпіталізацій. 

Показанням для проведення медичної реабілітації інвалідів з патологією 

серця є наявність обмежень життєдіяльності, соціальної недостатності, 

реабілітаційного потенціалу. Загальні протипокази до проведення медичної 

реабілітації: 1) виражені психічні порушення; 2) гарячковий стан; 3) гострі 

тромбози; 4) інкурабельні злоякісні новоутворення; 5) виражена коронарна 

недостатність; 6) висока некорегована артеріальна гіпертензія; 7) важка ступінь 

порушення функції органів та систем. Більш повний перелік протипоказів 

представлений у Додатку 1. 

Медична  реабілітація може бути:  

 курсовою – проводиться при наслідках захворювання, що 

виникають одномоментно, якщо медична реабілітація є обмеженим у часі 

процесом. Тривалість курсу – від декількох тижнів та місяців до 1-1,5 року, 

поки не буде досягнуто оптимально можливе функціональне, соціально-

побутове і професійне відновлення; 

 безперервною – проводиться при хронічних захворюваннях.  

Згідно із ст. 33 Закону “Про реабілітацію інвалідів в Україні та 

Державною типовою програмою реабілітації інвалідів, до послуг з медичної 

реабілітації належать: 1) відновна терапія; 2) реконструктивна хірургія; 3) 

санаторно-курортне лікування; 4) профілактичні заходи [21]. 

Крім того, до числа реабілітаційних заходів належить забезпечення 

інвалідів виробами медичного призначення, здійснення якого, згідно із 

Державною типовою програмою реабілітації інвалідів, покладено на заклади 

охорони здоров’я. До них відносяться: ендопротези (протези клапанів серця); 

кардіостимулятори; велотренажери; велоергометри та інші прилади, комплекси, 

системи обладнання, інструменти, пристрої, імплантанти, приладдя, матеріали,  
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призначені для діагностики, лікування та профілактики захворювань, 

забезпечення життєдіяльності [17].  

Відновна терапія інвалідів з патологією серця спрямована на відновлення 

функцій організму. До комплексу відновної терапії входять [34, 38]: 

1) медикаментозне лікування; 

2) фізіотерапія: а) що здійснюється за допомогою природних фізичних 

чинників (кліматичних, бальнеологічних, теплолікувальних); б) що 

здійснюється за допомогою преформованих (штучних) фізичних чинників. 

а) фізіотерапія, що здійснюється за допомогою природних фізичних 

чинників: 

 кліматотерапія – це лікування за допомогою клімату, дозоване 

застосування метеорологічних чинників, тобто, кліматичних та погодних умов 

окремої місцевості з лікувальною метою. Види: аеротерапія – використання 

лікувальної дії відкритого повітря; геліотерапія – дозоване використання 

сонячних променів; таласотерапія – комплексне лікування морським кліматом 

та морськими купаннями; 

 бальнеотерапія – сукупність лікувальних методів, заснованих на 

використанні мінеральних вод, які утворились в надрах землі під впливом 

різних геологічних процесів; 

 теплолікування – використання природних і преформованих 

теплоносіїв з лікувальною та профілактичною метою. До природних 

теплолікувальних фізичних чинників належать: лікувальні грязі (мулові, 

сапропелеві, торфяні), озокерит, пісок, глина; до преформованих 

теплолікувальних фізичних чинників: парафін, сухоповітряна та парова лазні; 

 загартування – система тренування, спрямована на пристосування 

організму до добових, сезонних, періодичних або раптових зімн температури. 

Поділяється на: активне, пасивне; а також – на загартування повітрям, сонячні 

ванни, загартування водою; 

б) фізіотерапія, що здійснюється за допомогою преформованих 

(штучних) фізичних чинників: електролікування; магнітотерапія; лікування 
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ультразвуком; світлолікування: УФО, інфрачервоне, видиме, лазерне; 

інгаляційна терапія; баротерапія, оксигенотерапія; 

3) лікувальна фізична культура (ЛФК) – метод лікування, що 

використовує засоби фізичної культури з лікувальною, оздоровчою та 

профілактичною метою та для більш швидкого відновлення здоров’я і 

працездатності хворого. Це – природно-біологічний метод лікування, основою 

якого є рух. До ЛФК відносяться: ранкова гігієнічна гімнастика; теренкур, 

туризм, спортивні вправи та ігри тощо [26, 28]; 

4) масаж – метод оздоровлення, суть якого полягає в нанесенні 

тканинам організму дозованих механічних впливів руками масажиста, 

спеціальними апаратами чи пристосуваннями. Поділяється на: лікувальний, 

гігієнічний, косметичний, спортивний; а також – на: мануальний; апаратний; 

комбінований; 

5) працетерапія – активний лікувальний метод відновлення втрачених 

функцій у хворих за допомогою розумової та фізичної роботи. Види:  

загальнозміцнювальна; відновна; професійна; 

6) ерготерапія – максимально можливе відновлення рухової активності 

людей з обмеженими можливостями та їх здатності до незалежного життя 

(самообслуговування, продуктивної діяльності, відпочинку); 

7) нетрадиційні  методи  лікування: голкорефлексотерапія – система 

лікування, яка базується на рефлекторних реакціях, сформованих в процесі 

філо- та онтогенезу, і реалізується через нервову та гуморальну системи; 

фітотерапія – використання лікарських рослин з лікувальною та 

профілактичною метою; гомеопатія; аромотерапія; 

8) психотерапія (загальна та спеціальна) та психологічна корекція (її 

різні методи стоять на стику медичної і психологічної реабілітації); 

9) лікувальне харчування (дієтотерапія) – застосування із лікувальною 

чи профілактичною метою спеціально складених раціонів харчування та 

режимів приймання їжі; 

10) реабілітаційно-охоронний режим; 
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11) арт-терапія, музикотерапія, вокалотерапія, дансинг-терапія 

(танцювальна), християнська етика та біоетика. 

Реконструктивна хірургія – це  оперативне відновлення втраченої або 

деформованої в результаті хвороби або з народження частини організму 

людини не тільки в анатомічному, але і в функціональному відношенні [25].  

Одним з найефективніших методів лікування ІХС на сьогоднішній день є 

застосування операцій аортокоронарного шунтування та транслюмінальної 

коронарної ангіопластики, тому питання відновного лікування та реабілітації 

пацієнтів, що перенесли подібні оперативні втручання є дуже актуальними.  

Загалом же із заходів реконструктивної хірургії в кардіології та 

ревматології застосовуються [1, 18, 20, 25]: 

1) аортокоронарне шунтування (АКШ). Мета: усунення симптомів 

коронарної недостатності, попередження гострого інфаркту міокарду та 

подовження тривалості життя. Показання: ураження кровоносних судин серця, 

коли атеросклеротичні бляшки перекривають перетин коронарних артерій 

(більш ніж 50% площі – за даними коронарографії), але необхідність їх 

кінцевих відділів збережена: ІХС, ГХ з переважним ураженням серця та 

симптоматикою стенокардії напруги ІІІ-ІV ФК; стенози ІІ та ІІІ ст. стовбура 

лівої коронарної артерії або проксимальних відділів гілок коронарних артерій; 

2) черезшкірна черезпросвітна коронарна ангіопластика:  

 балонна ділатація коронарних артерій – є альтернативою АКШ. 

Показання: проксимальні односудинні стенози не менш ніж 50%;  

 інтракоронарне стентування – його умовою є діаметр стенозу 

більш ніж 3 мм; 

3) трансміокардіальна лазерна реваскуляризація (ТМЛР). Показання: 

виражені загрудинні болі із значним зниженням ЯЖ; рефрактерність 

стенокардії до медикаментозної терапії; виражене дифузне ураження 

атеросклеротичним процесом 2-3 коронарних артерій; неможливість виконання 

АКШ ибо коронарної ангіопластики внаслідок особливостей морфології 

коронарного русла; 

4)  імплантація кардіостимулятора; 



 23 

5) протезування клапанів серця; 

6) резекція та пластика постінфарктної аневризми серця; 

7) катетерна деструкція провідних шляхів серця (абляція); 

8) реконструктивна хірургія судин: комбінована флебектомія; 

склерохірургія; перев’язки перфорантних та комунікантних вен; прямі 

реконструктивні операції на клапанному апараті; аутотрансплантація венозних 

клапанів. 

В заходах реконструктивної хірургії мають потребу 20% хворих, які не 

змогли відновити свою працездатність на стаціонарному, санаторно-

курортному та амбулаторно-поліклінічному етапах реабілітації [44]. Вони 

направляються до спеціалізованих кардіологічних закладів – інститутів та 

центрів серцево-судинної хірургії, а також – деяких обласних та міських 

лікарень України, які обладнані всім необхідним для надання 

висококваліфікованої кардіохірургічної допомоги.  

Основне місце в післяопераційному періоді займає фізична та 

психологічна реабілітація [5, 18]. 

До профілактичних заходів належать: профілактика захворювань, 

медико-гігієнічне навчання, “школи для хворих та їх родичів”, пропаганда 

здорового способу життя. 

Коронарні клуби – нова форма амбулаторної реабілітації хворих із ССЗ 

[57]. В основі ідеології створення і роботи коронарних клубів лежать освіта 

пацієнта і співучасть його в реабілітаційному процесі. Коронарні клуби 

організовують при кардіологічних відділеннях районних (міських) лікарень і 

поліклінік з метою фізичної, психологічної, медикаментозної реабілітації 

хворих та інвалідів ССЗ. Спеціальні дослідження показали, що групове 

спілкування зменшує психологічну напругу, забезпечує підтримку, покращує 

ЯЖ і прогноз хворих з патологією серця. Коронарні клуби для хворих ССЗ – 

важлива форма реабілітації, що здатна істотно вплинути на оптимізацію стилю 

життя, психологічного статусу і фізичної працездатності його учасників. Як 

показує практика, “школи хворого на інфаркт міокарда, артеріальну 

гіпертензію", програми яких висвітлюють всі необхідні для пацієнта та його 
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родичів питання щодо хвороби та можливостей і тактики відновлення його 

здоров'я, є ефективними [13, 15]. 

Згідно даних Дементьєвої Н.Ф. та співавт. (2005) медико-реабілітаційний 

маршрут інваліда складається з дореабілітаційного, реабілітаційного,  

інтеграційного етапів [16], з чим слід погодитись, але зміст реабілітації при 

відповідних інвалідизуючих захворюваннях має свої особливості, в тому числі і 

при серцево-судинній патології. На нашу думку, модель медичної реабілітації 

інваліда з серцево-судинним захворюванням може бути наступною (рис.1). 
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Модель медичної реабілітації інваліда з серцево-судинним захворюванням  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель медичної реабілітації інваліда з серцево-судинним 

захворюванням  
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програмою реабілітації) визначені ЛПЗ (у т.ч. спеціалізовані відділення), 

клініки інститутів, санаторно-курортні заклади. Від структури і організаційних 

форм роботи цих закладів, методів роботи, спадкоємності в діяльності різних 

етапів реабілітації багато в чому залежать успіхи медичної реабілітації. 

Контроль за станом здоров’я інвалідів, які проходять реабілітацію, 
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покладається на органи охорони здоров’я незалежно від відомчого 

підпорядкування реабілітаційних установ, їх типу і форми власності.  

Проведене нами дослідження реабілітаційних ресурсів охорони здоров’я 

України в галузі кардіології та ревматології дозволяє класифікувати їх 

наступним чином: 

1. За адміністративно-територіальним рівнем: республіканські, 

міжрегіональні, обласні, міжрайонні, районні, міські, відомчі; 

2. За профілем: монопрофільні, поліпрофільні;  

3. За видом реабілітації: 

 лише медичної реабілітації; 

 центри комплексної реабілітації (медичної та професійної, медичної та 

соціальної); 

4. За формою надання допомоги: стаціонарні, амбулаторні (поліклінічні), 

денний стаціонар (напівполіклінічні). 

5. За формами організації: центр медичної реабілітації; кардіодиспансер; 

реабілітаційне відділення; реабілітаційний кабінет (палата). 

6. За відомчим підпорядкуванням: підпорядковані МОЗ України; 

підпорядковані Міністерству праці та соціальної політики; підпорядковані 

МОН; заклади системи “Укрпрофоздоровниці”; центри у складі ЦССМ; 

недержавні реабілітаційні заклади медичної (в т.ч. створені громадськими 

організаціями інвалідів, благодійними фондами тощо); підпорядковані іншим 

міністерствам та відомствам (МО, МВС тощо). 

Заклади України, які надають реабілітаційну допомогу кардіологічним та 

реваматологічним хворим та інвалідам в межах етапів, можна охарактеризувати 

наступним чином. 

В межах стаціонарного етапу реабілітації функціонують [9, 31, 32, 52]: 

 спеціалізовані НДІ реабілітаційного профілю, профільні спеціалізовані 

реабілітаційні центри при НДІ. Вони здійснюють водночас як науково-

методичну (створення нових високоефективних реабілітаційних програм), так і 

практичну реабілітаційну діяльність; 



 27 

 самостійні лікарні та клініки медичної реабілітації. В них збільшена 

(порівняно з лікарнями загального профілю) кількість медичних сестер з 

масажу, працетерапії, інструкторів ЛФК тощо. Лікарні реабілітації досить 

рівномірно представлені по всім регіонам України; 

 спеціалізовані кардіологічні центри та диспансери; 

 кардіологічні та терапевтичні відділення госпіталів інвалідів війни; 

 самостійні центри медичної реабілітації; 

 стаціонарні центри реабілітації в складі великих багатопрофільних 

лікарень; 

 стаціонарні центри (відділення) промислової реабілітації при медико-

санітарних частинах (МСЧ) великих промислових підприємств. Метою цієї 

форми реабілітаційної допомоги є збереження професій хворим чи інвалідам, 

оволодіння нової професії при втраті попередньої; 

 реабілітаційні відділення (від 25 до 60 ліжок) в складі великих 

багатопрофільних або монопрофільних (спеціалізованих) лікарень; 

 реабілітаційні палати в спеціалізованих відділеннях – як нижня ланка 

реабілітаційної допомоги; 

 реабілітаційні ліжка у ЛПЗ; 

В межах санаторного етапу реабілітації функціонують: 

1. республіканські, обласні, санаторно-курортні заклади; 

2. спеціалізовані відділення медичної реабілітації на базі місцевих 

санаторіїв або в лікарнях курортних міст – для використання наявних 

природних лікувальних чинників. 

На амбулаторно-поліклінічному етапі реабілітації можна виділити такі 

форми організації МР: 

 самостійні фізіотерапевтичні поліклініки з обслуговуванням 

кардіологічних хворих; 

 реабілітаційні відділення лікувально-фізкультурних диспансерів 

(республіканських, обласних, міських); 
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 реабілітаційні відділення (кабінети) у складі поліклінік різної 

потужності (виконують функції базових та регіональних відділень або центрів 

МР), у складі відомчих поліклінік; 

 амбулаторно-поліклінічні відділення (центри) промислової 

реабілітації МСЧ підприємств; профілакторії підприємств; здоровпункти;  

 медичний патронаж за місцем проживання. Цією формою 

забезпечуються інваліди з важкими формами інвалідності, які згідно з 

медичним висновком потребують постійного стороннього догляду. Для родичів 

інвалідів повинна організовуватись спеціальна підготовка при реабілітаційних 

відділеннях ЛПЗ за місцем проживання, де під керівництвом фахівців вони 

можуть навчатися елементам відновного лікування на дому та догляду за 

хворим [8]. 

 організаційні форми стаціонар-замінюючої медичної допомоги: денні 

стаціонари поліклінік; стаціонари денного перебування в лікарнях (відділення, 

палати); стаціонари на дому – створені порівняно недавно в умовах 

впровадження нових економічних методів управління в охорону здоров’я. 

Найбільш розповсюдженими формами реабілітації інвалідів є: 

реабілітаційний кабінет, реабілітаційне відділення та реабілітаційний центр (в 

деяких областях – кардіодиспансер) [30]. Реабілітаційні кабінети є первинною 

ланкою державної системи реабілітації інвалідів. Реабілітаційний центр 

(кардіодиспансер) являється самостійним структурним підрозділом державної 

системи реабілітації інвалідів, що реалізує комплексну систему заходів по 

медико-соціальній реабілітації інвалідів з серцево-судиною патологією.  

Оптимальною формою служби реабілітації у великому місті на нашу 

думку є мережа відділень відновного лікування, розташованих у кожному 

районі міста на базах територіальних поліклінік, у сукупності з міським 

центром реабілітації, що має власну діагностичну і лікувальну базу.  

Досвід міст може бути використаний при формуванні системи МР 

населенню сільських районів, але з деякими корективами, що пов’язано із 

специфічними умовами праці і побуту, віддаленістю сіл від медичних установ, 
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браком засобів сполучення і т.ін. На практиці мають місце такі форми 

організації МР у сільській місцевості: 

 відділення МР на базі обласних клінічних лікарень (які надають 

медичну реабілітаційну допомогу жителям областей); 

 міські міжрайонні відділення МР на базі міських поліклінік, що 

приймають на реабілітацію сільських жителів з декількох районів;  

 спеціалізовані відділення МР (на 25-60 ліжок) або, навіть, лікарні МР  

на базі заміських філіалів великих стаціонарів; 

 відділення реабілітації у складі центральних районних лікарень; 

 реабілітаційні центри (відділення) на базі великих селищних лікарень; 

 відділення МР на базі дільнічних лікарень;  

 на нашу думку, доцільно створення центрів або відділень МР на базі 

сільських лікарських амбулаторій з метою підтримки стану здоров’я на такому 

рівні, при якому хворий, інвалід, літня людина могла б самостійно 

пересуватися, обслуговувати себе, виконувати посильну працю.  

Переважна ж частина ресурсів медичної реабілітації, що знаходяться у 

веденні МОЗ, не мають чітко окресленого статусу, не ліцензовані. Частина 

документів, що визначає статус таких відділень, знаходиться на стадії 

громадського обговорення і розміщена на офіційному сайті МОЗ України (від 

06.12.2006 р.). Ці пакети документів містять положення про спеціалізовані 

реабілітаційні відділення, про порядок направлення хворих на доліковування до 

цих відділень, Інструкції по медичному відбору профільних хворих, в т.ч. з 

патологією серця, до відділень ранньої реабілітації, тимчасові штати, 

нормативи медичного персоналу типових відділень реабілітації, положення про 

завідувачів відділень, про лікарів-ординаторів, рекомендації щодо 

використання немедикаментозних методів лікування профільних хворих [35].  

Медичну реабілітацію на регіональному рівні проводять за рахунок 

бюджетних коштів, що виділені на охорону здоров’я області, цільових 

страхових фондів, залучених коштів.   

На жаль, на сьогодні попит на послуги медичної реабілітації перевищує 

можливості бюджетного фінансування. Обмежене фінансування охорони 
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здоров’я, відсутність системи, яка б дозволила забезпечити безперервний 

процес реабілітації та своєчасне надання послуг, нечітка взаємодія різних 

інституцій та фахівців стримують надання інвалідам своєчасної спеціалізованої 

медичної допомоги та реабілітації, зменшення рівня інвалідності [24]. 

Усунення та попередження інвалідизації хворих вимагає створення 

системи ранньої реабілітації, яка виявляється найефективнішою у 

спеціалізованих відділеннях, що забезпечені природними лікувальними 

чинниками, фізіо-, бальнеотерапією тощо [7, 12].  

Відомо, що продовження лікування за листком непрацездатності є 

позитивним показником роботи МСЕК і і багатьох випадках сприяє 

попередженню виходу на інвалідність. Але постає питання: коли людині 

визначається на МСЕК цей захід, то якою повинна бути тактика відносно цієї 

людини далі, хто цим повинен опікуватися, контролювати цей процес. Роль 

реабілітологів МСЕК в цих випадках полягає в тому, що вони повинні при 

оформленні ІПР зазначати установу (а саме – спеціалізовані реабілітаційні 

відділення), куди повинні спрямовуватись інваліди. 

Для лікарів-реабілітологів МСЕК важливо знати матеріально-технічну 

базу і можливості ЛПЗ своєї області та інших (суміжних) областей України по 

проведенню медичної реабілітації хворих та інвалідів з патологією серця (тому 

що багато заходів медичної реабілітації, зокрема, реконструктивна хірургія, 

здійснюються передусім на базі ЛПЗ), та бути ініціаторами створення 

реабілітаційної мережі в області, для цього необхідно вивчати реабілітаційні 

ресурси свого району. 

На нашу думку, план вивчення та описання реабілітаційних баз повинен 

містити відомості, представлені у Додатку 2. 

Мережа реабілітаційних відділень санаторіїв, що почала активно 

розвиватися останнім часом, має на меті саме доліковувати (реабілітувати) 

хворих після перенесених гострих важких захворювань, після оперативних 

втручань (на відміну від санаторно-курортного лікування, яке має на меті 

оздоровлення хронічних хворих, поліпшення їх загального соматичного 
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статусу, самопочуття тощо). Від того, як пройде відновний період в багатьох 

випадках залежить настання чи ненастання інвалідності, її попередження.  

До реабілітаційного відділення санаторію мають змогу потрапити всі 

соціально застраховані особи працездатного віку. При спрямуванні хворих 

дотримуються порядку направлення, що викладений у Додатку 3.  

Завдяки запровадженню діяльності реабілітаційних відділень санаторіїв 

відсоток осіб працездатного віку, який вдається повернути до праці, значно 

підвищився. За даними статистики, на сьогодні трудова діяльність 

відновлюється у 80% потерпілих від інфаркту міокарда порівняно з 35 

відсотками того періоду, коли пацієнти протягом тривалого часу перебували на 

відновному лікуванні у стаціонарах [44].  

Отже, медична реабілітація об'єднує лікувальні заходи, направлені на 

відновлення здоров'я, які проводяться на етапах реабілітації і надовго 

зберігаються в плані диспансерного обслуговування. Скорочення термінів 

перебування хворих в стаціонарі, організація мережі реабілітаційних закладів, а 

саме кабінетів поліклінік, створення спеціалізованих реабілітаційних лікарень, 

раннє стаціонарно-курортне лікування, зворотний зв'язок з виробництвом 

надають можливість раннього повернення хворих та інвалідів з патологією 

серця до суспільно корисної праці, покращують якість життя. Розвиток МР 

потребує посилення комплексності і спадкоємності на всіх етапах медико-

соціальної допомоги з урахуванням тісного взаємозв'язку в роботі установ 

охорони здоров'я, соціального забезпечення, громадських і благодійних 

організацій.  

В Розділі 2 представлена мережа лікувально-профілактичних закладів та 

реабілітаційних установ України різного підпорядкування, на базі яких 

проводяться заходи медичної реабілітації хворих та інвалідів з кардіологічною 

та ревматологічною патологією.  
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РОЗДІЛ 2.  
 

Медичні реабілітаційні ресурси України 
в кардіології та ревматології



 33 

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ  

ТА М. СЕВАСТОПОЛЬ 
 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 

 

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР. ВІДДІЛЕННЯ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ПІСЛЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДУ. ВІДДІЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ 
РИТМУ ТА ПРОВІДНОСТІ СЕРЦЯ. ЗАГАЛЬНОКАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Гагаріна, 15-а, м. Сімферополь, 95026 

Телефон: (0652) 22-65-87 (прийм.); 22-62-87 (від. реаб.); 22-55-17 (від. 
порушень ритму); 22-55-72 (з/кард. від.) 

Керівник: Філін Петро Іванович – головний лікар  
Константинова Тетяна Всеволодівна – зав. реаб. відділенням 

Контингент: дорослі 

Методики:  черезстравохідне електрофізіологічне дослідження серця з медикам. 
Тестуванням при порушеннях ритму та провідності серця; 

 проведення медикаментозних тестів при захворюваннях серця з метою 
підбору адекватного медикаментозного лікування; 

 тривалий моніторинг ЕКГ; проведення гострих медикаментозних проб 
при порушеннях ритму і нестабільному коронарному кровотоці. 

Потужність: реаб. від. – на 40 місць 

РЕСПУБЛІКАНСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ. КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Титова, 77, м. Сімферополь, АР Крим, 95000 

Телефон: (0652) 25-32-54; 25-33-44 (гол. лікар, факс) 

Керівник: Астахов Олександр Анатолійович – головний лікар 

Контингент: діти 

РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ 

Адреса: вул. Аральська, 67, м. Сімферополь 

Телефон: (0652) 49-79-60 

Керівник: Долгов Олександр Михайлович – завідувач 

Контингент: дорослі 

РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ 

Адреса: вул. Краснознаменна, 82, м. Сімферополь 

Телефон: (0652) 24-95-38 

Керівник: Безговнікова Лідія Данилівна  

Контингент: дорослі 

РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ  

Адреса: вул. Горького, 27, м. Сімферополь 

Телефон: (0652) 27-92-69 

Керівник: Куликова Галина Олексіївна 

Контингент: дорослі 
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РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ  

Адреса: вул. Гайдара, 4-а, м. Сімферополь 

Телефон: (0652) 22-94-98 

Керівник: Овечкіна Лариса Петрівна 

Контингент: дорослі 

РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ НЕЙРОСОМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ  

Адреса: вул. Аральска, 71/88, м. Сімферополь 

Телефони: (0652) 44-82-57, 49-68-04 

Керівник: Трушкіна Світлана Федорівна 

Контингент: дорослі 

РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ МІСЬКОЇ ПОЛІКЛІНІКИ МТМО М. ЄВПАТОРІЇ 

Адреса: вул. Некрасова, 39, м. Євпаторія, АР Крим 

Телефон: (06569) 3-00-41; 3-31-56 (д/стац.); 3-03-18 (ФТВ); 3-12-90 (МСЕК)  

Керівник: Горянная Ольга Аркадіївна  

Обслуговування: денний стаціонар 

Реабілітаційні 
методики: 

механотерапія (у т.ч. за методикою Дікуля), апаратна фізіотерапія 
(лазеро- та КВЧ-терапія, УФО крові); масаж 

Обладнання: апарат “АЛОК”, апарат “Ізольда” 
 

ДЗ “КЛІНІЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ‘’МЕДИКИ – 
ЧОРНОБИЛЮ’’  

Адреса: ул. Чкалова, 42-б, смт. Заозерне, м. Євпаторія, АР Крим, 97493 

Телефон: (06569) 2-14-36 

Керівник: Макаренко Андрій Вікторович – директор 

Контингент: дорослі, діти 

Нозології:  патологія опорно-рухового апарату (профільний); 
 патологія серцево-судинної системи; 
 патологія інших органів та систем: органів дихання; шкіри 

Реабілітаційні 
методики: 

грязе- та водолікування, фізіотерапія, психотерапія, ЛФК, масаж, 
гідромасаж, фітотерапія, ароматерапія 

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ГОСПІТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ. 
КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Гайдара, 3-б, м. Сімферополь, 95026 

Телефон: (0652) 22-49-24 (г/лікар);22-54-53 (кард.в.);22-04-70 (т/в.);22-84-31 (ФТВ) 

Факс: (0652) 22-02-06 

Керівник: Лук’янов Леонід Іванович – головний лікар  

Контингент: інваліди війни та прирівняні до них контингенти 

Форми 
обслуговування: 

 поліклінічна; 
 стаціонар 

Реабілітаційні 
методики: 

електросвітлолікування (імпульсна терапія, лазеротерапія, КВЧ-
терапія); теплолікування, водолікування (ванни, душі, підводний 
масаж); масаж, ЛФК; інгаляції 
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РЕСПУБЛІКАНСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.А. СЕМАШКА. РЕВМАТОЛОГІЧНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Київська, 69, м. Сімферополь, 95017 

Телефон: (0652) 24-74-12, 24-74-01 (прийм., гол. лік.); 24-77-94 (ревм. від.) 

Факс: (0652) 25-81-28 

Керівник: Донич Сергій Георгійович – головний лікар  

Обслуговування:  стаціонар 

Реабілітаційні 
методики: 

Спеціалізована медична допомога:  
 диференціальна діагностика вроджених вад серця та інших ССЗ (в т.ч. 

кольорова доплероехокардіографія); 
 реабілітаційні лікувальні заходи в післяопераційному періоді і відбір 

хворих з оперованими вадами серця на стаціонарний етап реабілітації 
кардіологічного санаторію “Лівадія”;  

 диференціальна діагностика захворювань опорно-рухової системи; 
 реабілітаційно-відновне лікування хворих в п/операційному періоді і 

відбір хворих на санаторний етап реабілітації в санаторії артрологічного 
профілю;  

– зовнішня кріотерапія суглобів;  

– внутрішньосудинна лазерна терапія за методиками акупунктури;  

– ультрафіолетове опромінення аутокрові;  

– локальна внутрішньосуглобова терапія; 

– антивірусна терапія в комплексі протизапальної та імунокоригуючої 
терапії; 

 диференціальна діагностика “синдрому лихоманки”; 
 оцінка ролі вірусної інфекції в ґенезі ревматоїдного артриту; 
 вивчення структури і функції імунокомпетентних клітин при поєднаному 

ураженні суглобів та щитовидної залози 

ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ. КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. 
РЕВМАТОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Кірова, 72, м. Сімферополь, 95000 

Телефон: (065) 51-05-20  

Реабілітаційні 
методики: 

мануальна терапія, масаж, точковий масаж, рефлексотерапія, 
фізіотерапія, ЛФК, спортивні ігри  

МЕДИКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІНВАЛІДІВ “ГАЛО”  

Адреса: вул. Надінського, 20-а, м. Сімферополь, 95022 

Телефон: (065) 27-89-11 

ДП ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЙНО-ВІДНОВНОЇ 
МЕДИЦИНИ “РАДІСТЬ”. ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Севастопольська, 8/62, м. Сімферополь, 95005 

Телефон: (065) 25-22-78, 27-32-14 

Керівник: Демченко Микола Гаврилович – головний лікар 

Методики: лікувальна фізкультура, фізіотерапія 

МЕДИКО-ВІДНОВНИЙ ЦЕНТР “ОЛІМПІЯ”. ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Декабристів, 21, м. Сімферополь, 95000 

Телефон: (065) 29-63-07 

Методики: масаж,  ЛФК, електропунктурна діагностика (за Фолем) 

Лікарні відновного лікування 
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РЕСПУБЛІКАНСЬКА ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА ЛІКАРНЯ “ЧОРНІ  
ВОДИ” (ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ). ТЕРАПЕВТИЧНІ 
ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Ялтинська, 3, с. Аромат, п/в Голубинка, Бахчисарайський р-н, 98474 

Телефон / факс: (06554) 4-27-40 

Керівник: Самотейкіна Лариса Валентинівна – головний лікар  

Контингент: дорослі, діти (жителі Криму, України, ближ. Та далекого зарубіжжя)  

Нозології:  патологія КМС, післятравматичні ускладнення (профільний);  
 судинна патологія; 
 патологія периферичної нервової системи; інші захворювання 

Лікувальні чинники:  мінеральна вода природного джерела «Аджи-Су»; 
 мулові сульфідні грязі  

Реабілітаційні 
методики: 

бальнеогрязелікування (перозон-бальнеотерапія; зрошування 
товстого кишечника мінеральною водою); нафталанотерапія; ЛФК 
(в т.ч. на тренажерах), масаж, механотерапія, теренкур, 
автоматизований масаж хребта, тракційна терапія; фізіотерапія 
(постійні струми низької і звукової частот; аероіонотерапія); 

аромотерапія, інгаляції, спелеотерапія, фіточаї 

Реабілітаційні 
методики: 

2 гідромасажні установки, 2 вихрові ванни для н/к, установка для 
гідроколонотерапії, автоматизований масажер “Relax” 

Штат співробітників: лікарів – 10 чоловік, молодших спеціалістів з мед. освітою – 47  

Потужність: 100 бюджетних та 50 позабюджетних ліжок 

РЕСПУБЛІКАНСЬКА ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА ЛІКАРНЯ МІСТА САКИ. 
ГОСПІТАЛЬНО-СОМАТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Гайнутдинова, 11, м. Саки, АР Крим, 96500 

Телефон: (06563) або (263) 2-43-00; 2-46-45 (водогрязелікарня) 

Керівник: Галіздра Сергій Володимирович – головний лікар 

Підпорядкування:  Міністерство охорони здоров’я АР Крим 

Контингент: жителі АРК, інваліди ВВВ, учасники бойових дій, учасники тилу, 
воїни-інтернаціоналісти, інваліди внаслідок з/з; діти 

Нозології:  захворювання периферичних судин 

Природні лікувальні 
чинники: 

 Сакська мулова грязь; 
 ропа Сакського лікувального озера;  
 Сакська мінеральна вода 

Реабілітаційні 
методики: 

 грязелікування: загальні аплікації, тонкошарові грязьові аплікації, 
порожнинні грязьові аплікації (ректальні та вагінальні тампони), 
гальваногрязь, грязьові аплікації на БАТ, грязьовий електрофорез; 

 водолікування: душ Шарко (висхідний та циркулярний), вихровий душ-
масаж для ніг, підводний душ-масаж, функціональний підводний 
гідромасаж для н/к; ванни з гідромасажем, з ЛФК (гідрокінезотерапія), 
ропні, хвойно-ропні, киснево-ропні ванни та ін.; 

 апаратна фізіотерапія: гальванізація, лікарський електрофорез, ДДТ, 
СМТ, магнітотерапія, ультразвук, ДМХ, УВЧ, УФО, соллюкс, КВЧ-терапія; 

 руховий режим (гімнастика, ЛФК в групі та індивідуально, заняття на 
тренажерах, лікувальна дозована ходьба, механотерапія); 

 масаж: класичний ручний, автоматизований, точковий, вакуумний; 
 кліматотерапія; 
 внутрішній прийом мінеральної води; 
 інгаляції; 
 гідроколонотерапія; 
 класична  голкорефлексотерапія, ультразвукове скейлування  

Реабілітаційне ванни (“Вулкан”, “Гейзер”, “Батерфляй”); апарати для інгаляцій 
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обладнання: “Парі-Майстер”; УЗ-скейлер “AMDENT”; автоматизовані масажні 
комплекси: “Біом–Хвиля” (хвильовий), “Релакс”, “Локад” 
(вакуумний); фізіотерапевтична апаратура; кушетки з підігрівом 
для грязьових процедур; апарати гідроколонотерапії “HUDRO 
COLON L”; тренажери: “міні-стадіон”, “велотренажер”, “Орбітрек” 

Штат співробітників: 141 (в т.ч.: 11 лікарів, 36 мол. спец. З м/освітою, 39 мол. м/сестер) 

Потужність: 100 ліжок (в т.ч. 30 – госпітально-соматичних)  

 

Санаторно-курортні установи 

 
1. В підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я 

ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ 
МОЗ УКРАЇНИ (БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР) 

Адреса: вул. Дувановського, 21, м. Євпаторія, АР Крим, 97320 

Телефони: (06569) 3-14-00, 3-11-50; 3-11-55 (факс); 3-05-64, 3-33-30 

Електронна адреса: lekar@evpatoria.com 

Веб-сайт: http://www.lekar.evpatoria.com/ 

Керівник: Ненько Анатолій Михайлович – начальник санаторію 

Види реабілітації:  медична; 
 соціальна, соціально-культурна; 
 педагогічна; 
 психологічна 

Контингент: діти віком від 3 до 18 років 

Нозології:  ураження ЦНС; хвороби та травми КМС (профільні); 
 захворювання органів кровообігу; 
 патологія органів дихання 

Обслуговування: стаціонарне 

Зарахування: за путівкою, направленням лікаря 

Реабілітаційні 
методики:  
 

 реконструктивна хірургія; 
 медикаментозне лікування;  
 кліматотерапія, таласотерапія; 
 бальнеогрязелікування (лікувальні душі та ванни, підводний душ-масаж, 

лікувальна сауна, електрогрязелікування, грязьові аплікації, грязьові 
ректальні та вагінальні тампони); 

 апаратна фізіотерапія (лазеро-, магніто-, КХЧ-терапія, високо- і 
низькочастотної електротерапія); 

 голкорефлексотерапія; 
 інгаляції, галотерапія, аероіонотерапія, ароматерапія; ГБО; 
 лікувальна фізкультура, масаж, механотерапія; гідрокінезотерапія; 
 психотерапія, психологічна та логопедична корекція; 
 нетрадиційні методики лікування (іпотерапія, фітотерапія) 

Потужність: 600 місць 

Фінансування: Лікування платне 

mailto:lekar@evpatoria.com
http://www.lekar.evpatoria.com/
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РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ЧАЙКА». 
РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З 
УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ОПОРНО-РУХОВОГО 
АПАРАТУ МОЗ АР КРИМ 

Адреса: Алея Дружби, 61, смт. Заозерне, м. Євпаторія, АР Крим, 97493 

Телефони: (06569) 2-11-57 (факс), 2-12-33 (факс); 2-11-58 

Керівник: Кисиленко Олександр Сергійович – головний лікар 

Електронна адреса: chayka@seavenue.net 

Веб-сайт: www.chaika.com.ua 

Види реабілітації:  медична; 
 педагогічна; 
 соціальна 

Контингент: діти від 6 міс. до 18 років 

Інші захворювання:  ураження ЦНС та опорно-рухового апарату (профільний); 
 патологія системи кровообігу; 
 патологія бронхо-легеневої системи 

Лікувальні чинники:  термально-мінеральні ванни (джерело №10 «Чайка», 8 кг/см2, хлоридно-
натрієва, слаболужна, середньомінералізована); 

 мулові сульфідні грязі Сакського лікувального озера 

Тривалість курсу: індивідуально, термін путівки (20 діб); 2 рази на рік 

Зарахування: за путівкою, направленням лікаря 

Реабілітаційні 
методики: 
 

 кліматотерапія: аеротерапія; геліотерапія; таласотерапія; 
 бальнеотерапія: підводний душ-масаж у термально-мінеральній воді; 
 грязелікування: грязьові аплікації (місцево; на рефлекторні зони), 

електрогрязелікування; 
 фізіотерапевтичне лікування: електрофорез; електросон, 

електросонофорез; СМС-терапія та електростимуляція; ВЧ-терапія 
(д’Арсонвалізація та індуктотерапія); УВЧ-терапія; СВЧ-терапія; 
магнітотерапія (постійні й перемінні магнітні поля); лазеро- та 
магнітолазеротерапія; світлолікування;  

 киснева пінка, синглетно-киснева терапія;  
 рефлексотерапія; 
 ручний масаж (диференційований); 
 ЛФК: з елементами методик Семенової, Смолянинова, Шаргородського, 

Кнупфера і Ратке; 
 іпотерапія; 
 психологічна та логопедична корекція; 
 педагогічна робота, навчання дітей; 
 модель реабілітації дітей з органічним ураженнями ЦНС «Тандем» 

Потужність: 60 місць 

Фінансування: бюджетні путівки – безкоштовні; госпрозрахункові – платні 

ДИТЯЧИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ “ЗДРАВНИЦЯ” 

Адреса: вул. Горького, 21, м. Євпаторія, 97411 

Телефони: (06569) 6-14-29; 6-24-46 (факс) 

Контингент: діти та підлітки 

Нозології:  поліартрити, ювенільний ревматоїдний артрит; 
 вегето-судинна дистонія; 
 інші захворювання 

 

mailto:chayka@seavenue.net
http://www.chaika.com.ua/
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РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ КЛІНІЧНИЙ КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНИЙ 
САНАТОРІЙ  “БРИГАНТИНА” 

Адреса: Алея Дружби, 31, смт. Заозерне, м. Євпаторія, 97493 

Телефон: (06569) 6-20-69 (прийм.); 2-21-93, 2-12-52 (факс); 2-18-33 

Електронна адреса: Brigcrimea @ yahoo. Com 

Керівник: Мотрич Андрій Костянтинович – головний лікар 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 ревматизм (в неактивній фазі, без явищ НК); 
 серцево-судинні захворювання, ГХ I-II ст. 

Інші нозології:  ХНЗЛ; 
 патологія периферичної нервової системи; опорно-рухового апарату; 
 захворювання шкіри; органів зору; ЛОР-органів; порожнини рота 

Реабілітаційні 
методики: 

 апаратна фізіотерапія: електросвітлолікування, лікарський 
електрофорез, ампліпульс-терапія, ДМХ-, СМХ-, УЗ-, магніто-терапія;  

 інгаляції: тепловологі, ультразвукові і масляні інгаляції з відваром трав, 
розчином ропи і лікарськими засобами; 

 бальнеотерапія: душ Шарко, циркулярний душ, підводний душ-масаж; 
ванни: кисневі, перлові, хвойні, шавлієві, з тим’яном, арнікою, 
валеріаною, пініментолом, розмарином (всі ванни – на  морській воді); 

 масаж (ручний); ЛФК: індивідуальні та групові заняття; 
 методи нетрадиційної медицини: рефлексотерапія, електропунктура; 
 спелеотерапія; 
 басейн з морською водою (у весняно-осінньо-зимовий період)   

Обладнання: галокамера; установки для інгаляцій: “Карл-Хайер”, “Парі-Майстер” 

Тривалість курсу: від 14 до 30 днів (залежно від показань)  

Потужність: кардіоревм. Від. – на 184 ліжка; очне – на 16 ліжок 

ДИТЯЧИЙ КЛІНІЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНИЙ 
САНАТОРІЙ “ЮВІЛЕЙНИЙ”  

Адреса: вул. Морозова, 1/3, м. Євпаторія, 97411 

Телефон: (06569) 3-12-41, 3-01-94; 3-01-18 (факс) 

Контингент: діти до 14 років 

 

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ САНАТОРІЙ “ПIВДЕННОБЕРЕЖНИЙ”  

Адреса: вул. Леніна, 29, м. Алупка, 98677 

Телефон / факс: (0654) 72-64-81; 74-64-87; 72-53-04. 

Нозології:  патологія бронхо-легеневої системи та ВДШ (профільні); 
 хвороби системи кровообігу; 
 неврологічні захворювання 

Реабілітаційні 
методики: 

дієтотерапія, інгаляції, фізіотерапія, ароматерапія, галотерапія, 
фітотерапія, кисневі коктейлі, ванни, масаж, ЛФК (тренажери) 

 

2. В підпорядкуванні Міністерства оборони України: 

ЯЛТИНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ САНАТОРІЙ 

Адреса: вул. Свердлова, 32, м. Ялта, 98603 

Телефон: (0654) 32-02-84 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи; 
 патологія нервової системи 
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ 
“АЛУШТИНСЬКИЙ” 

Адреса: вул. Глазкрицького, 8, м. Алушта 

Телефони: (06560) 3-55-25; 5-79-35 

Контингент: дорослі 

Нозології:  захворювання органів дихання (профільний); 
 захворювання серцево-судинної системи; 
 патологія нервової системи 

Реабілітаційні 

методики: 

магнітотерапія, лазеротерапія, УЗ-терапія, класичний масаж, 
підводний душ-масаж, гальваногрязелікування, лікувальні ванни, 
інгаляції лікарських трав, парафін-озокерит, електрофорез, 
мезодієнцефальна модуляція, інформаційно-хвильова терапія; 
соляна печера, внутрішній прийом мінеральної води “Срібна” 

 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР КУРОРТОЛОГІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗС 
УКРАЇНИ “КРИМ” 

Адреса: вул. Жовтнева, 16, смт.Партеніт, м.Алушта, 98542; с.Гурзуф (філія) 

Телефони: (06560) 4-66-00; 2-25-34 (факс) 

Нозології:  патологія системи кровообігу; 
 патологія нервової системи; 
 патологія органів дихання (нетуберкульозного характеру); 
 патологія нирок 

Реабілітаційні 
методики: 

грязе- та водолікування; фізіотерапія (електролікування, 
світлолікування, УЗ-терапія), водолікування, аерозольтерапія, 
лікувальний масаж та тракції хребта; соляна печера, психотерапія, 
рефлексотерапія, внутрішній прийом Сакської мінеральної води 

 
 

ФЕОДОСІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КЛІНІЧНИЙ 
САНАТОРІЙ 

Адреса: вул. Генерала Горбачова, 5, м. Феодосія, 98100 

Телефони: (06562) 3-09-62; 3-30-01 (ФАКС); 3-13-73 

Профільні нозології:  хвороби органів травлення (шлунково-кишкового тракту); 
 патологія обміну речовин 

Інші захворювання:  патологія серцево-судинної системи; 
 патологія інших органів і систем: ОРА; ВДШ; гінекологічна; неврологічна  

Реабілітаційні 
методики: 

бальнеотерапія, кліматотерапія, фізіотерапія, внутрішній прийом 
мінеральної води, грязелікування, інгаляторій, галотерапія, масаж, 

голкорефлексотерапія, ЛФК 

СУДАКСЬКА ФІЛІЯ ВІННИЦЬКОГО ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ ВПС  

Адреса: вул. Набережна, 1, м. Судак, 98000 

Телефон: (06566) 2-15-70 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи; 
 патологія нервової системи; органів травлення; ендокринної системи 
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3. В підпорядкуванні інших відомств: 
 
САНАТОРІЙ ІМ. С.М. КІРОВА 

Адреса: вул. Кірова, 39, м. Ялта, 98600 

Телефони: (0654) 32-22-56; 32-21-06 (факс); 32-59-30 

Нозології:  патологія органів дихання нетуберкульозного характеру (профільна); 
 функціональні розлади серцево-судинної та нервової системи 

Сезонність: з 01.04 до 01.11  

САНАТОРІЙ “30 РОКІВ ЖОВТНЯ” 

Адреса: вул. Глазкрицького, 17, м. Алушта, 98500 

Телефони: (06560) 3-05-22; 3-05-44 (факс) 

Нозології:  патологія системи кровообігу; 
 патологія верхніх дихальних шляхів 

Сезонність: з 01.05 до 01.10 

 

САНАТОРІЙ “АЙ-ДАНІЛЬ” 

Адреса: вул. Лісова, 14, с. Данилівка, смт. Гурзуф-3, м. Ялта, 98600 

Телефони: (06564) 33-53-60, 36-33-20; 33-53-92 (факс) 

Нозології:  патологія системи кровообігу; 
 патологія нервової системи; інша патологія 

Реабілітаційні 
методики: 

вихрові ванни; перлинно-морські ванни, гідромасаж морською 
водою; інстиляції; вакуум-масаж; гідроколонотерапія; душ Шарко, 
циркулярний, висхідний; фізіотерапія: СМВ, СМС, УВЧ, ультразвук, 
д’Арсонваль, магнітотерапія, електрофорез, КУФ, ДДТ; інгаляції, 

масаж; ЛФК (на тренажерах); грязелікування 

САНАТОРІЙ “АЙ-ПЕТРІ” 

Адреса: Алупкинське шосе, 15, смт. Кореїз-1, м. Ялта, 98671 

Телефони: (06564) 72-13-51; 72-14-97 (факс); 72-30-30 

Електронна адреса: ai-petri@mail.ylt.crimea.com 

Веб-сайт: www.ai-petri.com 

Нозології:  патологія верхніх дихальних шляхів нетуб. характеру (профільний); 
 патологія системи кровообігу; 
 патологія нервової системи; опорно-рухового апарату 

Реабілітаційні 
методики: 

фізіотерапія, лазеротерапія, рефлексотерапія, фітоароматерапія, 

інгаляційна терапія, спелео- та галотерапія, бальнеотерапія 
(ванни, гідропатичні душі), електрогрязелікування, масаж  

САНАТОРІЙ “АЛУШТИНСЬКИЙ” 

Адреса: вул. Жовтнева, 16, м. Алушта, 98500 

Телефони: (06560) 7-61-94; 2-54-73 (факс) 

Нозології:  серцево-судинні захворювання; 
 патологія дихальної системи; неврологічні захворювання 

Сезонність: до 20.10 

mailto:ai-petri@mail.ylt.crimea.com
http://www.ai-petri.com/
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САНАТОРІЙ “ВОСХОД”. ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС 
«СОЛЯНА ПЕЧЕРА» 

Адреса: вул. Айвазовського, 27, м. Феодосія, 98000 

Телефон /факси: (06562) 3-01-65, 2-11-32 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи; 
 патологія шлунково-кишкового тракту; захворювання шкіри; інші 

Лікувальні чинники: мінеральна вода «Феодосійська» 

Реабілітаційні 
методики: 

електрогрязелікування, фізіотерапія, порожнинне лікування, 
інгаляції, галотерапія, психотерапія, рефлексотерапія, масаж, ЛФК 

Сезонність: з 01. до 01.11 

САНАТОРІЙ “ГІРСЬКИЙ” 

Адреса: смт. Лівадія-1, м. Ялта, 98656 

Телефон / факс: (0654) 24-81-49; 24-81-38 (факс) 

Контингент: Атоменерго 

Нозології:  патологія органів дихання нетуберкульозного характеру (профільний); 
 патологія серцево-судинної системи; 
 неврологічна патологія (функціональні розлади ЦНС); 
 реабілітація учасників ЛНА, осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 

Сезонність: травень-жовтень 

САНАТОРІЙ “ГУРЗУФСЬКИЙ” 

Адреса: вул. Ленинградська, 10, смт. Гурзуф, 98640 

Телефон / факс: (0654) 36-93-73; 36-13-35 (факс) 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи; 
 патологія органів дихання; неврологічна патологія 

Сезонність: З 01.04 по 01.12 

САНАТОРІЙ “ДРУЖБА”. МІЖНАРОДНИЙ ДИТЯЧИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
“ЄВПАТОРІЯ”  

Адреса: вул. Маяковського, 7, м. Євпаторія, 97411 

Телефони: (06569) 6-16-45; 3-62-57 (факс) 

Контингент: діти 7-18 років, батьки з дітьми 

Нозології:  патологія нервової системи; 
 патологія серцево-судинної системи; 
 патологія інших органів та систем: ОРА; бронхо-легеневої системи; 

шкіри; ЛОР-органів; гінекологічна; 
 реабілітація дітей та батьків з дітьми із зон радіонуклідного забруднення 

САНАТОРІЙ “ЗОЛОТИЙ КОЛОС” 

Адреса: вул. Червоноармійська, 9, м. Алушта, 98510 

Телефони: (06560) 3-05-06; 3-07-40 (факс) 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи; 
 патологія органів дихання нетуберкульозного характеру; 
 гінекологічна патологія 

Сезонність: З 01.05 ДО 01.11 
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САНАТОРІЙ “ЗОРІ УКРАЇНИ” 

Адреса: смт. Сімеїз-2, м. Ялта, 98682 

Телефони: (0654) 23-70-41, 23-70-70, 23-70-80, 24-74-73, 23-74-34 

Електронна адреса: sk_zori@mail.ylt.crimea.com 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи; 
 патологія нервової системи; верхніх дихальних шляхів 

Методики: ЛФК (на тренажерах), критий басейн з морскою водою, сауна 

Сезонність: травень-жовтень 

 

САНАТОРІЙ “КИЇВ” 

Адреса: вул. Морська, 1, м. Ялта, 98600 

Телефони: (0654) 32-75-36; 23-39-01 (факс); 31-45-98 

Нозології:  патологія органів дихання (профільна); 
 серцево-судинна патологія; 
 патологія нервової системи; опорно-рухового апарату; нирок 

 

ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “КИЇВ” 

Адреса: пл. Комсомольська, 20, м. Алушта, 98500 

Телефони: (06560) 3-07-14; 1-32-72 (факс); 5-79-42 

Контингент: діти 5-12 лет 

Нозології:  захворювання верхніх дихальних шляхів; 
 патологія серцево-судинної системи 

Реабілітаційні 
методики: 

кліматотерапія, бальнео- та водолікування, фізіотерапія, 
магнітотерапія, масаж, рефлексотерапія, психотерапія, інгаляції, 
кисневий коктейль, фіточаї, спелеотерапія, озокеритотерапія, ЛФК 

 

САНАТОРІЙ “ЛІВАДІЯ”. ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ 
ПІСЛЯІНФАРКТНИХ ХВОРИХ 

Адреса: пров. Батурина, 6, смт. Лівадія, м. Ялта, 98655 

Телефони: (0654) 31-55-04; 31-54-03 (факс); 31-55-41 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи; 
 патологія дихальної системи 

 

САНАТОРІЙ “МАЯК” 

Адреса: Алея Дружби, 107, смт. Заозерне, м. Євпаторія, 97493 

Телефон / факс: (06569) 2-14-38; 2-11-36 (факс) 

Контингент: дорослі, батьки з дітьми 

Нозології:  хр. захворювання ВДШ та легень (нетуберкульозного характеру) 
(профільний); 

 хвороби органів кровообігу; 
 патологія нервової системи; опорно-рухового апарату;  
 патологія ендокринної системи (щитоподібної залози); 
 захворювання шкіри, алергози; 
 функціональні розлади нервової системи; 

mailto:sk_zori@mail.ylt.crimea.com
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 реабілітація дітей та дорослих з екологічно забруднених територій 

Методики: грязе- та водолікування (в т.ч. термальні води) 

Сезонність: з 01.05 

 
 

САНАТОРІЙ “МІСХОР” 

Адреса: Алупкинське шосе, 9, смт. Кореїз-1, м. Ялта, 98671 

Телефони: (0654) 24-38-36; 24-38-30 (факс); 24-25-41 

Нозології:  захворювання ВДШ та бронхо-легеневої системи (нетуб. етіології); 
 патологія серцево-судинної системи (крім інфаркта міокарду) 

Реабілітаційні 
методики: 

апаратна фізіотерапія, лікувальний масаж, спелеотерапія, 
ароматерапія, рефлексотерапія, лазеротерапія, грязелікування, 
електрогрязелікування, озокеритотерапія, пелоїдотерапія, 
киснево-синглетна терапія, інгаляції, пиття мінеральної води 
“Савлух-су”, комплекс лікувальної гімнастики, аудіогенна 

релаксація 
Спеціальні лікувальні програми:  

 таласотерапія (термальні ванни з морською водою і рослинними 
екстрактами, перлові ванни, гідрокінезотерапія в басейні з морською 
водою, що підігрівається, плавальний басейн, лікувальні душі, 
гідромасаж); 

 інгаляційна небулайзер-терапія з індивідуальним підбором діючих 
засобів, за технологією “Парі-соле”; індивідуальна санація ВДШ із 
застосуванням устаткування “Отопронт”, адаптаційна дихальна 
гімнастика, масаж грудної клітки,  

 втомлені ноги (пневмокомпресія, д’Арсонвалізація нижніх кінцівок, 
механічна рефлексотерапія стоп, контрастні ножні ванни, 
грязелікування, комплекс спеціальної лікувальної гімнастики); 

 відновлення, оксигенізація, антистрес та ін.  

 

САНАТОРІЙ “НИЖНЯ ОРЕАНДА” 

Адреса: смт. Ореанда, м. Ялта, 98658 

Телефони: (0654) 32-22-12; 31-24-65 (факс) 

Нозології:  патологія органів дихання та верхніх дихальних шляхів (профільний); 
 серцево-судинні захворювання; 
 патологія нирок; травної системи; нервової системи 

 

САНАТОРІЙ “ОРЕН-КРИМ” 

Адреса: вул. Фрунзе, 17, м. Євпаторія, 97400 

Телефон / факс: (06569) 3-68-80 

Нозології:  патологія верхніх дихальних шляхів, бронхо-легеневої системи;  
 патологія серцево-судинної системи; 
 патологія центральної і периферичної нервової системи; ОРА; 
 гінекологічні захворювання; алергічні захворювання;шкірні захворювання 

Реабілітаційні 
методики: 

грязе- та водолікування, ванни, басейн, ЛФК із тренажерами, масаж, 
нетрадиційні методи лікування (ароматерапія, фітотерапія) 

САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ “ПАРУС” 

Адреса: вул. Суворова, 1-б, м. Керч, 98306 
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Телефони: (06561) 4-52-06, 4-74-17 (факс) 

Нозології:  захворювання органів дихання; 
 захворювання серцево-судинної системи; 
 патологія органів травлення; 
 патологія КМС; центральної та периферичної нервової системи 

Реабілітаційні 
методики: 

ЛФК, масаж, гідромасаж, ванни, гальваногрязелікування, теплові 
процедури, душі, інгаляції, голкорефлексотерапія, медикаментозне 
лікування, електросвітолікування 

 
САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ “ПЕРЕМОГА” 

Адреса: вул. Фрунзе, 4, м. Євпаторія, 97404 

Телефони: (06569) 6-11-42, 6-01-16 (факс) 

Контингент: діти з батьками 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 ревматизм; 
 ВСД; 
 кардіосклероз 

Інші захворювання:  патологія верхніх дихальних шляхів; 
 гінекологічна та урологічна патологія;  
 патологія опорно-рухового апарату; периферичної нервової системи; 
 супутні захворювання: патологія ШКТ, ендокринної системи, шкіри 

Реабілітаційні 
методики: 

Основні: апаратна фізіотерапія (магнітолазерна, мікрохвильова, 
резонансна, пневмовакуумна, світлолікування, “Біотрон”); 
підводний душ-масаж, гідропатія, гідролазерний душ; сухе 
витягнення хребта); грязелікування; лікувальні ванни мінеральні); 
інгаляції, ароматерапія, фіточаї, ЛФК, масаж, гідромасаж; 

Додаткові: голкорефлексотерапія, мануальна терапія, галотерапія, 
дельфінотерапія; сауна; порожнинні мінеральні зрошування 
(кишкові), рефлексофізіотерапія (Накатані, Су-Джок) 

Сезонність: з 01.05 до 01.10 

САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ “ПРИМОР’Я”. РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ 
ХВОРИХ З РЕВМАТИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

Адреса: вул. І. Франка, 2/27, м. Євпаторія, 97411 

Телефони: (06569) 3-20-12; 6-26-65 (факс) 

Контингент: батьки з дітьми 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 патологія серцево-судинної системи; 
 ревматологічна патологія 

Інші захворювання:  захворювання верхніх дихальних шляхів; 
 патологія опорно-рухового апарату; органічні ураження ЦНС; 
 ендокринна патологія (цукровий діабет); гінекологічна патологія 

Реабілітаційні 
методики: 

фізіотерапія (в т.ч. магніто- та лазеротерапія), 
електрогрязелікування, горячі вовняні обертання, аероіонотерапія, 
психокорекція підлітків, лікувальний масаж, ЛФК та механотерапія 
з тренажерами, інгаляції, лікувальні басейні з мінеральною водою 

МЕДИЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР (САНАТОРІЙ) “СОКІЛ” МВС УКРАЇНИ 

Адреса: вул. Приморська, 21, м. Судак, 98002 

Телефон / факс: (06566) 2-10-09 

Підпорядкування: МВС України 

Контингент: дорослі 

Нозології:  патологія органів дихання нетуберкульозної етіології; 
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 патологія серцево-судинної системи 

Реабілітаційні 
методики: 

дієтотерапія; кліматотерапія; фізіотерапія (магніто- і лазеротерапія, 
електросвітлолікування), спелеотерапія, психотерапія (гіпноз), 
голкорефлексотерапія, інгаляції, ЛФК, масаж, ігри, теренкур 

Потужність: 200 ліжок  

 

МЕДИЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР “ПЕРЛИНА” 

Адреса: Алупкинське шосе, 5, смт. Гаспра-2 (Ластівч. Гніздо), м. Ялта, 98662 

Телефони: (0654) 24-82-67; 24-82-93 (факс) 

Підпорядкування: Держмитслужба 

Контингент: дорослі 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи; 
 патологія верхніх дихальних шляхів нетуберкульозного характеру; 
 патологія нервової системи; ендокринної системи; 
 патологія нирок; гінекологічна та урологічна патологія 

Реабілітаційні 
методики: 

бальнеотерапія, водолікування, грязелікування, масаж, гідромасаж, 
фізіотерапія (електролікування), інгаляції, теренкур, ЛФК 

 

САНАТОРІЙ “ЧОРНОМОР’Я” 

Адреса: вул. Виноградна, 12, смт. Лівадія, м. Ялта, 98655 

Телефони: (0654) 31-55-58; 31-54-16 (факс); 31-54-46 

Підпорядкування: СБУ 

Нозології:  захворювання дихальних шляхів (профільні); 
 патологія серцево-судинної системи; 
 патологія нервової системи 

Реабілітаційні 

методики: 

басейн з морською водою (листопад-травень), масаж, фізіотерапія 
(лазеротерапія); фітоароматерапія, інгаляційна терапія, 
бальнеотерапія (лікувальні ванни, гідропатичні душі) 

САНАТОРІЙ “СОСНОВИЙ БІР” 

Адреса: Нижня дорога, п/о Гаспра-5, м. Ялта, 98660 

Телефони: (0654) 24-12-25; 24-23-01 (факс) 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи; 
 гінекологічна та урологчна патологія; 
 патологія ОРА; бронхо-легеневої системи; неврози 

САНАТОРІЙ “ТАВРИДА” 

Адреса: вул. Кірова, 64, м. Євпаторія, 97404 

Телефони: (06569) 3-05-14; 3-15-57 (факс) 

Підпорядкування: Укрпрофоздоровниця 

Контингент: підлітки 

Нозології:  захворювання верхніх дихальних шляхів; 
 патологія серцево-судинної системи; 
 патологія опорно-рухового апарату 

САНАТОРІЙ “ТАВРІЯ” 

Адреса: вул. Кірова, 108, м. Євпаторія, 97411 

Телефон / факс: (06569) 3-67-27 
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Нозології:  захворювання верхніх дихальних шляхів;  
 патологія органів кровообігу; 
 гінекологічна патологія; стоматологічна патологія 

Методики: водо- та грязелікування 

САНАТОРІЙ “ФОРОС” 

Адреса: смт. Форос, м. Ялта, 98690 

Телефони: (0654) 79-16-79; 79-13-00 (факс); 79-13-51 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 ІХС (стенокардія); післяінфарктний та атеросклеротичний кардіосклероз; 
 ГХ; ВСД 

Інші захворювання:  патологія ВДШ та бронхо-легеневої системи (профільний);  
 патологія опорно-рухового апарату (профільний); 
 ендокринна патологія (ожиріння II-III ст., ЦД  2 типу легкого та середнього 

ст. тяжкості); 
 патологія нирок; шлунково-кишкового тракту 

Реабілітаційні 
методики: 

медикаментозне лікування, фізіотерапія, ЛФК; загальні грязьові 
аплікації, ароматерапія, ванни, фіточаї, коктейлі; 

гідроколонотерапія, кишкові та гінекологічні зрошення 

Потужність: 350 місць 

САНАТОРІЙ “УКРАЇНА” 

Адреса: вул. Алупкинське шосе, 15, смт. Гаспра, м. Ялта, 98663 

Телефони: (0654) 27-47-24; 24-74-32 (факс) 

Нозології:  патологія органів дихання нетуберкульозного характеру; 
 патологія серцево-судинної системи; 
 патологія нервової системи 

САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ ЛІКУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС “ФЕМІДА” 

Адреса: вул. Фрунзе, 28, м. Євпаторія, 98541 

Телефони: (06569) 3-13-00; 3-03-26 (факс) 

Контингент: дорослі 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи; 
 патологія інших органів та систем: ОРА; дихальної системи; ендокринної 

системи; нервової системи; органів травлення; гінекологічна; урологічна 

 

Реабілітаційні заклади системи Міністерства праці та 

соціальної політики 
 

КРИМСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА УСТАНОВА 
«МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТРУДОВОЇ, МЕДИКО-
СОЦІАЛЬНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 
«ПРИМОР’Я»  

Адреса: вул. Крупської, 7; вул. Тухачевського, 22, м. Євпаторія, АР Крим 

Телефон: (06569) 5-06-09, 2-58-97 

Види реабілітації:  професійно-трудова; психологічна; соціальна; 
 медичний супровід 

Контингент:  інваліди І-ІІІ груп (18-55 років) АР Крим, Севастополь, Запорізька і 
Херсонська області 

Професійне 
навчання:  

Професії:  Термін навчання 
 оператор комп’ютерного набору; 5 місяців 
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 кравець; 7,5 місяців 
 секретар керівника; 5 місяців 
 взуттьовик; 3,5 місяці 
 столяр-будівельник; 5 місяців 
 вишивальниця; 5 місяців 
 плиточник-облицювальник; 5 місяців 
 народні промисли; 3,5 місяці 

 

Умови перебування:  навчання, 3-разове харчування, проживання – безкоштовно 

Порядок 
зарахування:  

Документи: заява; копія паспорту (с. 1, 2, 11); копія довідки МСЕК; 
копія акта обстеження житлово-побутових умов; копія документа 
про освіту; довідки: про склад сім’ї; про прибутки за останні 6 міс.; 
від лікаря про профпридатність; копія трудової книжки (якщо 
хтось із членів родини не працює); ІПР інваліда 

Щороку обслуговує:  120 інвалідів, практично всіх працевлаштовують 

Фінансування:  бюджетне 

МІСЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЛІКУВАЛЬНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ІНВАЛІДІВ  

Адреса: вул. Репіна, 24, м. Севастополь, АР Крим, 99045 

Телефон: (0690) 24-43-19, 24-05-14 

Керівник: Репін Анатолій Олександрович – головний лікар  

Види реабілітації:  соціальна, соціально-побутова; 
 психологічна; 
 медичний супровід 

Контингент: дорослі (інваліди та самотні непрацездатні громадяни) 

Нозології:  захворювання нервової системи та ОРА (профільні); 
 захворювання системи кровообігу; 
 захворювання органів дихання 

Режим роботи: 9.00-17.00 

Методики: масаж, ЛФК, психотерапія, психологічна корекція, рефлексотерапія 

Штат співробітників: 19 (в т.ч.: 5 лікарів, 5 м/сестер, 3 мол. м/сестри) 

Потужність: 55-60 місць (одночасно: 8-9 осіб) 

Щороку обслуговує: 700 осіб 

Фінансування: бюджетне 
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 

 

НДІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ ВІННИЦЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. 
ПИРОГОВА. ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПАТОЛОГІЇ 
СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ. ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ 
ЦЕРЕБРО-ВАСКУЛЯРНІЙ ПАТОЛОГІЇ   

Адреса: Хмельницьке шосе, 104, м. Вінниця, 21100 

Телефон: (0432) 51-12-66; 43-80-45 (факс) 

Електронна адреса: ins_reab_inv@mail.ru 

Керівник: Шевчук Віктор Іванович – директор 

Нозології:  ревматоїдний артрит; системний червоний вовчак; 
 наслідки порушень мозкового кровообігу 

Контингент:  дорослі 

Форми обслуговування: 
 

 стаціонарна; 
 денний стаціонар 

Тривалість курсу:  18-24 дні 

Реабілітаційні методики: медикаментозне лікування; масаж; ЛФК; механотерапія; 
фізіотерапія: апаратна (світлолікування, електролікування), 
теплове лікування (озокерито- та парафінотерапія), 
пневмопресинг, мануальна терапія 

Потужність:  відділення – по 40 ліжок 

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ  

Адреса: вул. Пирогова, 109-а, м. Вінниця, 21005 

Телефон: (0432) 32-36-39 

Керівник: Бабійчук Валерій Вікторович – головний лікар  

Контингент:  інваліди та учасники ВВВ та подій в Афганістані 

Форми обслуговування:   амбулаторна; 
 стаціонарна 

Реабілітаційні методики:   медикаментозна; 
 ЛФК; масаж; 
 фізіотерапія (гальванізація, електрофорез, лазерне випромінювання, 

вплив імпульсним магнітним полем); 
 нетрадиційні методики (голкорефлексотерапія, електропунктура) 

 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ  ІМ. М.І. ПИРОГОВА. 
КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. РЕВМАТОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
ЦЕНТР. ВІДДІЛЕННЯ ХІРУРГІЇ СУДИН. ВІДДІЛЕННЯ ФІЗІОТЕРАПІЇ 

Адреса: вул. Пирогова, 46, м. Вінниця, 21018 

Телефон: 
(0432) 32-27-11; 35-41-52 (кард. від.); 35-22-57 (ревм. від.),  

57-05-72 (факс); 35-32-73 (від хір. судин); 35-03-83 (ФТВ) 

Веб-сайт: http://pirogovka.org.ua 

Керівник: Гунько Петро Маркович – головний лікар 

Нозології:  ішемічна хвороба серця: стабільна стенокардія напруги, ФКІІІ-ІV; 

http://www.xmelnik.iatp.org.ua/hospital.html
http://pirogovka.org.ua/about
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 нестабільні стенокардії (вперше виникла, прогресуюча стенокардія, 
стенокардія спокою, варіантна стенокардія); 

 складні порушення серцевого ритму, обумовлені патологією міокарда; 
 НК ІІ-ІІІ ст., обумовлена патологією міокарда; 
 ГХ І-ІІ ст., яка ускладнюється гіпертонічними кризами, 

діенцефального, кардіального типу; 
 НЦД середньої важкості і важкого ступеню у фазі загострення.  
 міокардити неревматичної етіології; 
 міокардіопатії (дилятаційна, гіпертрофічна, облітеруюча, 

конструктивна); 
 перикардити: вірусні, аутоімунні 

Реабілітаційні методики:  Відновна терапія: 
 використання нових базисних чинників при ревматичних хворобах; 
 програми імуномодулюючої терапії; 
 методи інтенсивної терапії (пульс-терапія, еферентні засоби); 
 електротерапія: гальванізація, лікарський електрофорез, електросон,  

електросонфорез, електростимуляція, діадінамотерапія, 
діадінамофорез, ампліпульстерапія, ампліпульсфорез, 
ультратонтерапія, дарсонвалізація місцева, індуктотермія, 
гальваноіндуктотермія, УВЧ- та КВЧ-терапія, ДМХ- та СМХ-терапія; 

 магнітотерапія: постійне магнітне поле, змінне магнітне поле; 
 аерозольтерапія; 
 світлотерапія: ІЧВ, УФО, видиме випромінювання, лазеротерапія; 
 ультразвукова терапія, фонофорез; 
 синглетно-киснева терапія; 
 масаж: лікувальний, сегментарний, вібромасаж; 
 створення реєстру хворих на ревматоїдний артрит 

Реконструктивна хірургія:  
 аорто-стегнове та стегново-підколінне алошунтування, стегново-

підколінне аутовенозне шунтування; 
 ендартеректомія (в т.ч. каротидна, з використанням алозаплат); 
 тромбектомія при артеріальних тромбозах та емболіях; венозна 

тромбектомія; флебектомія; 
 реґіонарний тромболізис (в т.ч. при гострому флеботромбозі н/к); 
 операції на сонних та на плечовій артерії; 
 формування артеріо-венозної нориці; 
 ампутації та реампутації, екзартикуляція, резекція ступні;  
 симпатектомія; 
 профундопластика; 
 операція Троянова-Тренделенбурга; 
 імплантація кава-фільтра; 
 імплантація ЕКС;  
 катетеризація магістральних артерій для реґіонарного введення ліків;  
 методика роторно-механічної дезобструкції при ТЕЛА; 
 артроскопічні програми і втручання (разом з ортопедичною службою); 

Діагностичні методики: 
 УЗД серця; добове холтерівське моніторування ЕКГ та АТ; запис ЕКГ 

за допомогою реєстратора MERLIN; дисперсійне картування серця;  
 імунологічні методи, імуномоніторинг;  
 дослідження моноклональних антитіл та антитіл до рецепторів 

лімфоцитів;  

Форми обслуговування:  планова та ургентна стаціонарна допомога;  
 амбулаторне консультування 

Потужність: 736 ліжок (в т.ч. кард. від. – на 60 ліжок; ревм. від – на 40 ліжок; 
від. суд. хір. – на 40 ліжок) 

Щороку обслуговує: понад 20 тис. хворих  
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МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1. КАРДІОЛОГІЧНІ ВІДДІЛЕННЯ. 
МІСЬКИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР. ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОГО 
ЛІКУВАННЯ. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: Хмельницьке шосе, 96, м. Вінниця, 21029 

Телефон: (0432) 44-62-74, 44-78-78 (гол. лікар); 44-76-08, 44-62-41 

Керівник: Турський Олександр Феодосійович – головний лікар 

Контингент:  дорослі 

Нозології:   патологія системи кровообігу; 
 неврологічна патологія (в т.ч. хворі з наслідками ГПМК) 

Форми обслуговування:  
 

 стаціонар;  
 денний стаціонар;  
 амбулаторно 

Тривалість курсу:  18-24 дні 

Реабілітаційні 
методики:  

 фізіотерапія: електросвiтлолiкування, лазеротерапія (в т.ч. 
внутрішньовенна), магнітотерапія, ультразвукова терапія; 

 масаж (в т.ч. точковий), ЛФК; 
 оксигено- та баротерапія; 
 гідроколонотерапія; 
 інгаляції; 
 нетрадиційні: мануальна терапія, голкорефлексотерапія, гірудотерапія; 
 гідроколонотерапія (послуги платного центру); 
 тромболізис при гострому порушенні коронарного кровообігу, 

черезстравохідна ЕКС, ЕІТ, імплантація тимчасового та постійного 
водія серцевого ритму 

Потужність: стаціонар – на 465 ліжок (в т.ч. кард. від. № 1 – на 75; № 2 – на 
40; невр. від. – на 70, з них 15 – для хворих з ГПМК) 

ПОЛІКЛІНІКА МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 2. 
ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ З 
БАЛЬНЕОТЕРАПЕВТИЧНИМ ЛІКУВАННЯМ 

Адреса: вул. Київська, 68, м. Вінниця, 21032 

Телефон: (0432) 35-17-56 (г/лікар); 35-70-06 (факс); 26-86-37 (від. реаб.) 

Електронна адреса: mkl2vin@svitonline.com   

Керівники: 
Бондарчук Генадій Вадимович – головний лікар 
Вітавська Тетяна Василівна – зав. відділенням реабілітації 

Нозології:  
 

 патологія серцево-судинної системи; 
 патологія центральної та периферійної нервової системи 

Контингент:  дорослі 

Форми обслуговування:   стаціонар; 
 денний стаціонар;  
 амбулаторна 

Реабілітаційні методики:   водолікування;  
 електросвiтлолiкування, лазеротерапiя, парафінолікування;  
 ентеральна оксигенотерапія;  
 масаж, ЛФК;  
 мануальна терапія, голкорефлексотерапія, гомеопатія;  
 психотерапія;  
 інгаляції;  
 фітотерапія;  
 “Стежина здоров’я” 

Лікарні відновного лікування 
 

mailto:mkl2vin@svitonline.com
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ЛИПОВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ. 
РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ДОРОСЛИХ З ПАТОЛОГІЄЮ 
ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ТА НАСЛІДКАМИ ГОСТРОГО 
ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ    

Адреса: вул. Пирогова, 9, м. Липовець, Вінницька обл., 22500 

Телефон: (04358) 2-14-85; 2-13-85 (факс) 

Керівник: Стецюк Людмила Миколаївна – головний лікар 

Види реабілітації:  медична;  
 соціальна 

Контингент: дорослі 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 наслідки інсульту; 
 варикозна хвороба; хвороба Рейно; ендартеріїт 

Інші захворювання:  неврозоподібні стани 

Лікувальні чинники:  власна радонова свердловина (13,5 нк/л) 

Форми обслуговування:  
 

 стаціонарна; 
 консультативна 

Порядок зарахування:  направлення лікаря; путівку отримують в ЦРЛ Вінницької області 
чи безпосередньо у лікарні 

Тривалість курсу:  індивідуально. Стандартний курс лікування – 24-30 діб 

Реабілітаційні методики:  медикаментозне лікування;  
 масаж (точковий, класичний);  
 ЛФК (індивідуальна, групова, стрейч-гімнастика); тракції хребта; 
 механотерапія (тренажери, апарат Євмінова тощо); 
 іпотерапія (лікувальна верхова їзда); 
 апаратна фізіотерапія: електрофорез, електросон, ДДТ-, СМТ-, СМХ-, 

ДМХ-, ММХ-терапія, УВЧ-терапія, електростимуляція м’язів, 
д’Арсонвалізація, ультратонтерапія, франклінізація, магнітотерапія; 

 теплолікування: озокерітотерапія; грязелікування (куяльницькі грязі, 
аплікаційним методом);  

 водолікування (ванни: соляні, хвойні, хлоридно-натрієві, скипідарні, 
йодобромні, сірководневі, дерматологічні, бішофітолікування, 
пініментолові, валеріанові, розмаринові, протиревматичні), радонові; 

 баротерапія (місцева і загальна);  
 пунктурна рефлексофізіотерапія, фармакопунктура;  
 психотерапія; психологічна реабілітація; 
 фітотерапія; аромотерапія; 
 соціально-побутова адаптація; ерготерапія; 
 заняття з логопедом (індивідуальні та групові)  

Потужність лікарні:  60 ліжок (в т.ч. 10 ліжок – для дорослих з наслідками ГПМК) 

ХМІЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧА ЛІКАРНЯ  

Адреса: вул. Ш.Алейхема, 12, м. Хмільник, Вінницька область, 22000 

Телефон: (043388) 32-19, 31-23 (гол. лікар), 22-91, 33-23 

Веб-сайт: http://www.xmelnik.iatp.org.ua/hospital.html 

Керівник: Калениченко Віталій Олександрович – головний лікар 

Контингент:  дорослі 

Нозології:  захворювання серцево-судинної системи; 
 патологія нервової системи; ендокринної системи 

Лікувальні чинники:  власна радонова свердловина (13,5 нк/л) 

Форми обслуговування: стаціонарна 

Тривалість курсу:  18 діб 

Реабілітаційні методики:   апаратна фізіотерапія; 

http://www.xmelnik.iatp.org.ua/hospital.html
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 теплове лікування (торфяними грязями); 
 водолікування (радонові ванни);  
 підводний масаж, підводна вертикальна витяжка;  
 медикаментозне лікування;  
 лікувальна фізкультура, механотерапія; масаж;  
 нетрадиційні методи лікування; 
 кліматотерапія 

Потужність:  поліклініка – на 200 відвідувань в зміну 

 

Санаторно-курортні установи 
 

1. В підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я: 

ВІННИЦЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОБЛАСНИЙ КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ  

Адреса: вул. Нагірна, 17, м. Вінниця, 21019 

Телефон: (0432) 68-60-02  

Контингент:  діти та підлітки (6-14 років) 

 

2. В підпорядкуванні інших відомств: 

 
САНАТОРІЙ “АВАНГАРД”. ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 
ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ 

Адреса: вул. Шевченка, 16, м. Немирів, Вінницька обл., 22800 

Телефони: (04331) 2-17-13 (факс), 2-17-62, 2-17-17, 2-13-17, 2-08-12 

Електронна адреса: nemirov@svitonline.com 

Веб-сайт: www.vinnitsa.com/nemirov 

Керівник: Ладуба Юрій Миколайович – директор  

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофздоровниця” (філія Хмільницького відділення)  

Хвороби системи 
кровообігу: 

 патологія серцево-судинної системи (за відсутності субкомпенсованих 
або декомпенсованих хр. супутніх захворювань); 

 післяопікові міокардити – на протязі першого року 

Інші захворювання:  наслідки опіків; 
 патологія бронхо-легеневої системи; опорно-рухового апарату; 
 оздоровлення вагітних жінок; 
 оздоровлення дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 

Порядок зарахування:  направляються хворі в межах узгодженої з ФСС України з ТВП 
кількості путівок 

Лікувальні чинники:  вуглекислорадонова вода з власних радонових свердловин, 
кліматичні лікувальні фактори 

Реабілітаційні 
методики:  

водолікування (бювет з привізними мінеральними водами 
“Збручанська” і “Броничанка”); галотерапія, психотерапевтичне 
розвантаження, ванни, ЛФК, фізіотерапевтичні процедури 

Тривалість курсу:  24 дні 

Потужність:  450 місць 

mailto:nemirov@svitonline.com
http://www.vinnitsa.com/nemirov
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КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ “ХМІЛЬНИК”. РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ПІСЛЯІНФАРКТНИХ ХВОРИХ. РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ПІСЛЯІНСУЛЬТНИХ ХВОРИХ 

Адреса: вул. Курортна, 2; вул. Шевченка (поліклініка), м. Хмільник, 22000 

Телефони: (043388) 21-62 (факс), 31-03 

Електронна адреса: sanatoriy@ukr.net  

Веб-сайт: http://www.ukrozdorov.com.ua/ukr.htm 

Керівник: Думін Петро Васильович – головний лікар 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Хвороби системи 
кровообігу: 
 

 стан після перенесеного гострого ІМ; 
 стан після перенесеного ГПМК; 
 ІХС (без приступів стенокардії та порушень ритму); 
 гіпертонічна хвороба І-II ст.; 
 ревматизм з мінімальною ст. активності; 
 облітеруючі захворювання судин н/к; 
 варикозне розширення вен; 
 хронічний тромбофлебіт (не раніше 6 міс. після загострення) 

Інші захворювання:  захворювання нервової системи; 
 захворювання ендокринної системи (цукровий діабет легкої та 

середньої форм з ускладненнями) 

Лікувальні чинники:   мінеральна вода – аналог трускавецької “Нафтусі” (бювет); 
 радонові води 

Реабілітаційні 
методики: 
 

 радонові ванни: загальні, напів-ванни, місцеві (2- і 4-камерні), вихрові, 
перлинні. Спеціальні варіанти радонотерапії для постінсультних 
хворих з супутньою патологією; використання при ОАСНК 2-х та 4-х-
камерних гальванічних радонових ванн; при ІХС – “полегшених”; 

 інші лікувальні ванни: вуглекислотні, магнітні ванни; 
 зрошування, гідромасаж  (із використанням радонових ванн);  
 гідрокінезотерапіїя, підводне вертикальне витяжіння хребта, 

гідропатія на радоновій воді у басейні з комплексом ЛФК;  
 лікувальна сауна з басейном; 
 лікувальна фізкультура, ранкова фіззарядка, заняття з методистами, 

вправи на апаратах механотерапії (розробка суглобів), теренкур, ігри; 
 кваліфікований лікувальний масаж, безконтактний масаж; 
 електросвітлолікування: діадинамічний струм, мікрохвильова терапія, 

магнітотерапія, електросон, електроаналгезія,  лазерна терапія 
(застосовується методика внутрішньосудинного опромінювання крові 
лазером при ревматоїдному артриті). 

 теплолікування: грязелікування (використання куяльницьких грязей); 
парафіноозокеритолікування, торфолікування;  

 внутрішній прийом мінеральної води;  
 інгаляції, застосування кисневих коктейлів; 
 фітотерапія;  
 мануальна терапія, сухе витягування хребта;  
 остеорефлексотерапія (лікування захворювань суглобів і хребта);  
 біоенерготерапія, інформаційно-хвильова терапія;  
 спелеотерапія: є галокамера (аналог Солотвинських копалень); 
 кліматолікування; 
 дієтичне харчування 

Тривалість курсу:  24 дні, 18 днів 

Ефективність 
реабілітації:  

післядія радонотерапії на протязі 6-7 міс. по закінченню курсу 
лікування, запобігання повторних інсультів та минущих ПМК 

Потужність: 950 місць 
 

mailto:sanatoriy@ukr.net
http://www.ukrozdorov.com.ua/ukr.htm
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КЛІНІЧНИЙ 
САНАТОРІЙ “ХМІЛЬНИК”  

Адреса: вул. 1 Травня, 39, м. Хмільник, Вінницька область, 22000 

Телефон: (043388) 24-05 (загальний, факс); 26-40; 27-38, 30-37  

Керівник: Блажко Андрій Андрійович 

Підпорядкування: Міністерство оборони України 

Хвороби системи 
кровообігу: 
 

 ІХС І-ІІ ФК без виражених порушень ритму; 
 ГХ І-ІІ ст.; НЦД; 
 хвороба Рейно, ОАСНК, облітеруючий ендартеріїт, хр. тромбофлебіт; 
 ревматичні вади серця з НК не вище I ст.; ревматоїдний артрит 

Інші захворювання:  цукровий діабет I та ІІ тип: діабетичні артропатії, ангіопатії, нейропатії 

Реабілітаційні 
методики:  

радонові ванни; тепло-, електро-, магніто-, світло-, імпульсна ВЧ-
терапія, ЛФК, масаж, підводне витягування хребта, ГБО, релакс 

Тривалість курсу:  12 та 24 дні 

Потужність:  600 місць 

МЕДИЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР (САНАТОРІЙ) 
“ПІВДЕННИЙ БУГ”. ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
КАРДІОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ. ВІДДІЛЕННЯ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 

 

Адреса: вул. Шевченка, 25, м. Хмільник, Вінницька область, 22320 

Телефон: (043388) 24-39, 20-19, 24-60, 20-18 (факс) 

Підпорядкування: Міністерство внутрішніх справ 

Нозології:  
 

 захворювання серцево-судинної системи (в т.ч. – патологія судин); 
 патологія ендокринної системи (цікровий діабет); 
 постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС  

Лікувальні чинники:  власні радонові води; 
 мінеральні води (Моршинські: №1, №6; Закарпаття: «Свалява», 

«Поляна Квасова», «Лужанська»; Сатанівські типу «Нафтуся»)  

Реабілітаційні 
методики: 
 

 радонові ванни: загальні, напів-ванни, 4-камерні; радоново-вуглекислі;  
 інші ванни: хвойні, перлинні, з солями (Сакською, Мертвого моря);  
 підводне вертикальне витягування хребта, душ-масаж у прісній воді;  
 масаж; ЛФК (ранкова зарядка, індивідуальні або групові заняття); 

механотерапія на тренажерах, бігових доріжках; теренкур, ігри;  
 фізіотерапія: електросвітлолікування, мікрохвильова та магнітотерапія, 

лазеротерапія, терапія постійними або імпульсними струмами, 
інтерференцтерапія, УЗ- та КВЧ–терапія;  

 озокеритопарафіно- та грязелікування (бішофіт полтавський, 
пелобішофіт, озокерит), електрогрязелікування; 

 зрошування, мікроклізми, гідромасаж радоновою водою;  
 внутрішній прийом мінеральної води; 
 інгаляції: лужні, масляні, трав’яні; 
 дієтотерапія: 10 столів (по Певзнеру);  
 фітотерапія; лікування ентеросорбентами та радіопротекторами; 
 психотерапія: гіпносугестивна, аутотренінг; групові та індивідуальні 

сеанси; психотерапевтична реабілітація для певних соціально-
професійних категорій пацієнтів; 

 голкорефлексотерапія; кліматолікування; спелеотерапія 

Тривалість курсу: 24 дня; на курс – від 10 до 15 різних ванн  

Штат співробітників:  14 лікарів, 70 середніх та мол. мед. сестер 

Потужність:  185 місць 
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ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МІЖКОЛГОСПНИЙ 
САНАТОРІЙ “ПОДІЛЛЯ”  

Адреса: вул. Курортна, 10, м. Хмільник, Вінницька область, 22000 

Телефон: (043388) 21-51, 31-02, 22-04 

Підпорядкування: Облсільгоспздравниця 

Керівник: Лещук Юрій Олександрович – головний лікар 

Хвороби системи 
кровообігу: 
 

 ІХС (без нападів стенокардії та порушень ритму) при СН не вище I ст.; 
 ГХ I-II ст., гіпотонічна хвороба; 
 наслідки перенесеного інсульту (через рік при самостійному 

пересуванні та повній компенсації функцій ССС); 
 облітеруючі захворювання судин н/к I-II ст.; хр. тромбофлебіти (не 

раніше 6 міс. після загострення); варикозне розширення вен;  
 ревматизм поза активного чи мінімального ст. акт.; РА I-II ст. акт. 

Інші захворювання:  захворювання нервової системи;  
 захворювання ендокринної системи: ЦД (легка та середня форми) 

Реабілітаційні 
методики:  
 

 радонотерапія (душі; ванни: загальні, місцеві 4-х-камерні, напівванни); 
 “сухоповітряні” радонові і вуглекислі ванни; зрошування, гідромасаж;  
 інші лікувальні ванни: контрастні, перлинні, хвойні, скипидарні; 
 грязе- та торфолікування: аплікації, тампони, гальваногрязелікування; 
 фізіотерапія: електросвітлолікування (ДДТ, мікрохвильова і магнітна 

терапія, електросон), лазеротерапія, в т.ч. надсудинне лазерно-
магнітне опромінювання крові, гідроколонолазеротерапія); 

 масаж; ЛФК  (заняття з інструкторами), механотерапія, теренкур, ігри; 
 підводне витягування; гідротерапія, гідрокінезотерапія, ЛФК у басейні; 
 внутрішній прийом мінеральної води (типу Миргородської);  
 інгаляції; спелеотерапія; сауна, солярій;  
 нетрадиційні: голкорефлексо- і мануальна терапія; гірудотерапія 

Реабілітаційне 
обладнання: 

єдиний в Україні кабінет радіоеманаторію; торфолікарня (кушетки 
з електропідігрівом); 47 ванн; торфолікарня на 22 місця 

Тривалість курсу:  24 дні або 18 днів 

Штат співробітників:  535 чол. (в т.ч. 36 лікарів, 83 – сер., 125 – мол. медперсоналу) 

Потужність:  610 ліжок (поліклініка: 1 тисч. Відвідувань в день 

Фінансування: Лікування: платне 

САНАТОРІЙ “БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ”. САНАТОРНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ 
ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ, ЩО ПОТЕРПІЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА 
ЧАЕС 

Адреса: вул. Курортна, 12, м. Хмільник, Вінницька область, 22321  

Телефон: (043388) 21-00; 33-71 (факс) 

Контингент:  діти (з 2 до 14 років), дорослі 

Хвороби системи 
кровообігу: 
 

 стенокардія, післяінфарктний та атеросклеротичний кардіосклероз; 
 ГХ (в т.ч. наслідки порушення мозкового і коронарного кровообігу); 
 атеросклероз артерій кінцівок, флебіт і тромбофлебіт н/к, ХВН; 
 наслідки ревматизму 

Інші захворювання:  патологія ендокринної системи (цукровий діабет, ожиріння) 

Реабілітаційні 
методики:   

медикаментозна та фізіотерапія, масаж, ЛФК; дієтотерапія 
(вегетаріанська, гіпохолестеринова, розвантажувальна) 

Тривалість курсу: від 7 до 24 днів 
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САНАТОРІЙ (МЕДИЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР) 
ЗАЛІЗНИЧНИКІВ (ДОРОЖНЯ КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2). 
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Шевченко, 20, м. Хмільник, Вінницька область, 22000  

Керівник: Пікуш Віктор Миколайович – директор (головний лікар) 

Телефон: (043388) 25-78, 26-24, 20-86; 25-77 (факс) 

Підпорядкування: Міністерство транспорту та зв’язку 

Контингент:  дорослі (працівники Південно-Західної залізниці) 

Природні лікувальні 
чинники:  

 радоново-вуглекислі води (аналоги Цхалтубо і Кисловодська);  
 маломінералізована вода із свердловини № 44; 
 унікальні торф’яні грязі 

Нозології:   реабілітація хворих з патологією серцево-судинної системи; 
 патологія ендокринної системи та порушення обміну речовин  

Реабілітаційні 

методики:  

 

 радонові ванни: вихрові – для верхніх і н/к, нижньої половини тулуба; 
 інші лікувальні ванни: кисневі, киснево-хвойні, шалфейні, йодобромні; 
 гідропатія (душі: Шарко, циркулярний, висхідний); гідромасаж; 

зрошування; підводна витяжка хребта в радоновій воді; 
 електросвітлолікування: мікрохвильова, УЗ-, КВЧ-, інтердін-, ІЧВ-; 

СМС-терапія, немодульовані струми, д’Арсонваль, магнітотерапія; 
лазеротерапія (у видимому та ІЧ-спектрах, черезшкірне опромінювання 
крові); 

 грязелікування: аплікації та гальваногрязі (місцеві торф’яні грязі); 
 масаж: традиційний, апаратний; лікувальні тракції; 
 мануальна терапія; голкорефлексотерапія; 
 психотерапія; 
 фітотерапія, аерофітотерапія; 
 внутрішній прийом мінеральної води 

Реабілітаційне 
обладнання:  

комп’ютерні апарати лазеротерапії (з мінівідеокамерами для 
контролю за станом хворих під час сеансу); 30 загальних ванн; 
10 установок для підводного душ-масажу; релаксаційно-масажні 

комплекси; автоматизований тракційний стіл, петля Глісона 

Тривалість курсу:  24 дні (можливе проведення прискорених курсів за 15-18 діб). 

Порядок зарахування:  за направленням лікаря 

ХМІЛЬНИЦЬКИЙ САНАТОРІЙ “РАДОН”  

Адреса: вул. 1 Травня, 1, м. Хмільник, Вінницька область, 22000 

Телефон: (043388) 22-47; 21-25 (факс); 21-91, 24-23, 20-88, 22-51, 25-55 

Керівник: Гребельський Володимир Михайлович – головний лікар 

Підпорядкування: Укоопспілка  

Нозології:  захворювання серцево-судинної системи; 
 захворювання нервової системи; 
 захворювання ендокринної системи 

Реабілітаційні 
методики:  

мінеральні вуглекисло-радонові ванни, ЛФК, масаж, підводне 
витягування хребта, душі, зрошування, фізіотерапія, 
імпульсивна баротерапія, лазеротерапія, нетрадиційні методи 

Тривалість курсу:  24 дні 

Потужність:  200 місць 

ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ САНАТОРІЮ “РАДОН” 

Адреса: вул. Нагірна, 37, м. Вінниця 

Телефон: (0432) 27-78-92, 27-96-90 
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Підпорядкування: Укоопспілка  

Нозології:  
 

 захворювання серцево-судинної системи; 
 ендокринологічні захворювання 

ВІДДІЛЕННЯ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ ПС ЗС 
УКРАЇНИ. КЛІНІКА ФІЗІОТЕРАПІЇ 

Адреса: вул. Свердлова, 185, м. Вінниця, 21018 

Телефони: (0432) 32-09-25, 32-30-96, 35-93-39, 32-76-29 

Веб-сайт: http://www.mmc.vinnica.ua 

Підпорядкування: Міністерство оборони України 

Керівник: Колесюк Віталій Степанович – директор ВМЦ 

Сивак В’ячеслав Георгійович – начальник клініки 

Нозології: 
 

 патологія серцево-судинної системи; 
 патологія ендокринної системи та обміну речовин 

Лікувальні чинники:  фізичні фактори місцевого застосування; 
 привізні лікувальні фактори: лікувальні грязі Одеських лиманів, 

Сакського озера, радонові води із свердловин м. Хмільник, 
полтавський бішофіт, моршинські питні мінеральні води 

Реабілітаційні методики:  апаратна фізіотерапія: електролікування (НЧ- та ВЧ-терапія); 
магнітотерапія; УЗ- та лазеротерапія, загальне УФО; дозоване УФО 
крові; квантова гемотерапія, пайлер-світлолікування; 

 водолікування: ванни (радонові, кисневі, вуглекислотні, перлинні, 
хвойні, шалфейні, лавандові, морські, бішофітові, тернинні, гірчичні); 
душі (Шарко, циркулярний, дощовий, висхідний, контрастний);  

 внутрішній прийом мінеральних вод;  
 лікувальне плавання у басейні, гідрокінезотерапія; підводний душ-

масаж; підводне скелетне витягування; 
 гідроколонотерапія;  
 грязелікування; теплолікування (озокерит, парафін);  
 місцева баротерапія; загальна ГБО та детоксикація; 
 інгаляції (масляні, лужні, трав’яні, із медичними препаратами); 

ароматерапія 
 масаж: ручний, механічний, склянковий, точковий;  
 ЛФК; комплексні вправи, лікувальна гімнастика, теренкур; 

механотерапія, заняття на силових тренажерах; ігри, веслування; 
 аеро-, геліо- та таласотерапія; сауна із застосуванням сухої пари;  
 нетрадиційні методи лікування: мануальна терапія; голкотерапія: 

електро- та лазеропунктура, аурікулопунктура, пресура; припікання, 
цуботерапія, подразнення пучком голок; психофонотерапія 

САНАТОРІЙ (ПАНСІОНАТ) ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО 

Адреса: вул. Маяковського, 243, м. Вінниця 

Телефон: (0432) 68-60-88, 68-64-65 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Контингент:  дорослі та діти 

Нозології:  
 

 патологія серцево-судинної системи; 
 патологія нервової системи 

Сезонність:  з 01.05 по 01.10 

http://www.mmc.vinnica.ua/
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ПАНСІОНАТ “НАШ ДІМ”   

Адреса: вул. Лісова,36, с. Н. Обіходи, Немирівський р-н, Вінницька обл. 

Телефон: 8 (4331) 4-15-25; 8 (093) 639-59-79 

Електронна адреса: ourhome@online.ua 

Веб-сайт: http://www.ourhome.vin.ua 

Керівник: Слепенчук Ганна – директор  

Підпорядкування: релігійна організація 

Види реабілітації:  медична;  
 психологічна;  
 фізична 

Контингент:  діти та дорослі 

Нозології:  
 

 патологія серцево-судинної системи (ішемічна хвороба серця); 
 цукровий діабет 

Реабілітаційні методики:  фізичні вправи, масаж, гідротерапія, фіточаї, дієтичне харчування, 

нетрадиційні методики 

Потужність:  40 осіб (за один заїзд) 

Щороку обслуговує:  близько 1 тис. осіб 

Фінансування:  самофінансування 

КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ САНАТОРІЙ “ЗЕЛЕНА 
ДІБРОВА”  

Адреса: вул. Радянська, 28, смт. Крижопіль, Вінницька область, 24600 

Телефон, факс: (04340) 2-16-49, 2-67-23 

Керівник: Дмитришин Микола Миколайович – головний лікар 

Підпорядкування: Облсільгоспздравниця 

Контингент:  діти 6-18 років 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи; 
 патологія органів опори і руху; периферичної нервової системи; 
 патологія органів дихання; 
 гінекологічні захворювання 

Реабілітаційні методики:  грязелікування (грязі Куяльницького лиману), ванни (хвойні, 
сірководневі, скипидарні, шалфейні, перлинні, морські та ін.), 
душ, масаж, інгаляції, спелео- і фітотерапія, ЛФК, фізіотерапія 

Тривалість курсу:  24 дні 

Потужність:  200 місць 

 

mailto:ourhome@online.ua
http://www.ourhome.vin.ua/


 60 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 

 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ. ВІДДІЛЕННЯ: КАРДІОХІРУРГІЧНЕ; 
ІНВАЗИВНОЇ КАРДІОЛОГІЇ; СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ;  РЕВМАТОЛОГІЧНЕ.  
ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

Адреса: просп. Президента Грушевського, 21, м. Луцьк, 43005 

Телефони: (03322) 3-01-15 (г/лік.);3-04-14 (к/хір.);3-13-66 (с/хір.);3-45-24 
(ЦРЗ) 

Веб-сайт: http://www.vokl.lutsk.ua/ 

Керівник: Сидор Іван Миколайович – головний лікар 

Види реабілітації: медична (відновна терапія, реконструктивна хірургія) 

Контингент: жителі Волинської, Івано-Франківської, Рівненської, Чернівецької, 
Львівської областей 

Реабілітаційні 
методики: 

Методики реконструктивної хірургії: 
 оперативні втручанні на серці в умовах штучного кровообігу: 

імплантація аортального та мітрального клапанів; пластика дефектів 
міжшлуночкової та міжпередсердної перетинки; резекція аневризми); 

 аортокоронарне шунтування; стентування; балонопластика; 
 оперативні втручання при порушеннях ритму серця: абляції провідних 

шляхів серця; радіочастотна катетерна деструкція (при тахіаритмії); 
встановлення ЕКС (90-100 за рік); стравохідна електростимуляція; 

 алопротезування судин: біфуркаційне аорто-стегнове, аллошунтування; 
 інші операції на судинах: тромбектомії при артеріальних оклюзіях і 

постановка кава-фільтрів при венозних тромбозах; ендоваскулярна 
ділятація здухвинних, стегнових, гомілкових артерій; операції на сонних 
артеріях; ендоваскулярна балонна ангіопластика та стентування 
перекритих або звужених ділянок судин (в т.ч. – ниркової артерії); 
усунення патол. кровопостачання на тлі вроджених ангіодисплазій; 

Діагностичні: коронарографія 

ЛУЦЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ. ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЦЕНТР КАРДІОВАСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ ТА ТРОМБОЛІЗИСУ. 
ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ. КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: просп. Відродження, 13, м. Луцьк, 43024 

Телефони: (03322) 5-12-01 (прийм.); 5-22-87 (факс); 5-21-48 (від. 
реабілітації) 

Електронна адреса: lmkl@lmkl.lutsk.ua 

Веб-сайт: http://lmkl.lutsk.ua/lmkl_about.html 

Керівник: Духневич Лариса Петрівна – головний лікар 
Ягенський Андрій Володимирович – зав. Обл. центром тромболізису 

Види реабілітації:  медична (відновна терапія, реконструктивна хірургія) 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 гострі порушення мозкового кровообігу; 
 гострі коронарні синдроми 

Реабілітаційні 
методики: 

 тромболізис з перших год. захворювання та на етапі реабілітації; 
 високоефективні, сучасні схеми медикаментозного лікування; 
 фізіотерапевтичне лікування (барокамера, лазеротерапія, 

ендовазальне УФО і лазерне опромінення крові; електрофорез); 
 екстракорпоральні методи детоксикації, гіпербарична оксигенація;  
 перитонеальний, бікарбонатний та ацетатний діаліз;  
 плазмоферез, лімфосорбція;  

http://www.vokl.lutsk.ua/
mailto:lmkl@lmkl.lutsk.ua
http://lmkl.lutsk.ua/lmkl_about.html
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 непряме електрохімічне окислення крові;  
 ультрафільтрація при набряку мозку; 
 малоінвазивна хірургія;  
 інтроскопія та функціональна діагностика 

Штат співробітників:  155 лікарів, 420 середніх мед. працівників 

Потужність: 700 ліжок (в т.ч. реабілітаційних – 40; кардіологічних – 60) 

Щороку обслуговує:  більше 20 тис. осіб (до 7 тис. операцій, 13 тис. гемодіалізів) 

Фінансування:  бюджетне;  
 благодійні внески (незаможним, інвалідам І групи, інвалідам дитинства 

– обстеження безкоштовно; пільговикам – знижки); 
 співпраця з ГО, які працюють за принципом лікарняних кас (членам ГО 

тромболізис – безкоштовно з урахуванням накопичених внесків); 
 тромболітичні препарати використовуються практично відразу після 

прийняття рішення про необхідність тромболізису; кошти повертаються 
родичами пацієнта у найближчі дні 

ЛУЦЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ  №1. РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ПОТЕРПІЛИХ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС 

Адреса: пр. Волі, 66-а, м. Луцьк, 43010 

Телефони: (03322) 3-40-98; (0332) 72-92-14 (факс) 

Керівник: Петрук Анатолій Ананійович – головний лікар     

Контингент: доросле населення, діти з 7 років 

Реабілітаційні 
методики:  

 фізіотерапевтичне лікування: електролікування, магнітотерапія, 
світлолікування, електросон, УЗ-лікування, теплолікування; басейн; 

 масаж, ЛФК; 
 реконструктивна хірургія; 
 заняття з хворими на ЦД (з правильного харчування, самоконтролю, 

профілактики ускладнень) – “Школа діабетика” 

Штат співробітників: 72 лікаря 

Потужність:  обслуговує 1200 пацієнтів щодня  

Щороку обслуговує:  близько 63 тис. пацієнтів 

ЛУЦЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ № 2. РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 

Адреса: пр. Відродження, 13, м. Луцьк, 43024 

Телефон: (03322) 5-13-01 

Керівник: Кравчук Ганна Іванівна – головний лікар  

Форми 
обслуговування:  

 амбулаторна; 
 денний стаціонар; 
 стаціонари на дому 

Реабілітаційні 
методики:  

грязеводолікування, електролікування, лазеротерапія, 
світлолікування, теплолікування, інгаляції, мікрохвильова 

терапія, масаж, механотерапія 

Щороку  обслуговує:  до 800 інвалідів; денний стаціонар – близько 3 тис. пацієнтів 

ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ 

Адреса: вул. Стефаника, 3-а, м. Луцьк, 43001 

Телефон: (03322) 72-14-43 

Керівник: Масікова Тетяна Олександрівна – головний лікар 

Санаторно-курортні установи 

Санаторії системи Міністерства охорони здоров’я 
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САНАТОРІЙ “ЛІСОВА ПІСНЯ”. КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ  

Адреса: с. Гаївка, Шацький р-н, Волинська обл., 44009 

Телефон / факс: (03355) 2-56-06 

Контингент:  дорослі хворі та інваліди 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи; 
 хвороби нервової системи 

Потужність: 350 ліжок (в т.ч. кардіологічне відділення – на 20 ліжок) 

САНАТОРІЙ МАТЕРІ ТА ДИТИНИ “ТУРІЯ”  

Адреса: вул. Володимирська, 137, м. Ковель, Волинська обл., 45000 

Телефони: (03352) 4-65-56; 4-61-80 (факс) 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи; 
 патологія органів дихання; патологія опорно-рухового апарату 

Потужність: 250 ліжок 
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 
ІНВАЛІДНОСТІ (УКР ДЕРЖ НДІ МСПІ). КАРДІОЛОГІЧНЕ 
ВІДДІЛЕННЯТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. 
РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: пров. Радянський, 1-а, м. Дніпропетровськ, 49027 

Телефони: (056) 746-34-92 (прийм.); 745-54-63 (директор); 744-86-26 (факс) 

Електронна адреса: mspi@creator.dp.ua      

Керівник: Іпатов Анатолій Володимирович – директор 

Реабілітаційні 
методики:  

електротерапія; фототерапія; гідротерапія; спелеотерапія; 
термотерапія; біорезонансна терапія; масаж (різні види); 

голкорефлексотерапія; ЛФК, ерготерапія, кінезотерапія 

Штат співробітників:  357 

Потужність: 300 ліжок (в т.ч. кард. від. – на 45; терап. – на 50; реаб. – на 30)  

ОБЛАСНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР    

Адреса: вул. Плеханова, 28, м. Дніпропетровськ, 49091 

Телефони: (056) 778-21-14, 778-21-33, 778-21-17, 744-82-92, 778-21-50 

Електронна адреса: rdc@rdc.dp.ua 

Веб-сайт: http://www.rdc.dp.ua 

Керівник: Корнілова Свiтлана Миколаївна 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛIКАРНЯ ІМ. 
МЕЧНИКОВА. ВІДДІЛЕННЯ: КАРДІОЛОГІЧНЕ; 
РЕВМАТОЛОГІЧНЕ; СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ; СУДИННОЇ 
НЕВРОЛОГІЇ; ПОТЕРПІЛИХ В РЕЗУЛЬТАТІ АВАРІЇ НА 
ЧАЕС; ЛФК; ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ. ЦЕНТР 

ПСИХОСОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ.  

Адреса: пл. Жовтнева, 14, м. Дніпропетровськ, 49005 

Телефон: (056) 373-16-42 (г/лікар); 373-09-17, 713-51-32; (0562) 47-36-16 

Електронна адреса: okbm@a-teleport.com 

Керівник: Павлов Володимир Олексійович 

Реабілітаційні 
методики: 

 методики реконструктивної кардіохірургії; 
 реконструктивні операції на судинах (на черевній аорті – при 

аневризмах, при оклюзії термінального відділу аорти; екстравагальна 
корекція клапанів глибоких вен, аллошунтування судин та ін.) 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПIТАЛЬ ДЛЯ IНВАЛIДIВ ВIТЧИЗНЯНОЇ ВIЙНИ 

Адреса: пл. Жовтнева, 14, м. Дніпропетровськ, 49005 

Телефон: (0562) 46-50-73 

Електронна адреса: lpu_37011501@ukr.net 

Керівник: Дудник Сергiй Петрович 

mailto:mspi@creator.dp.ua
mailto:rdc@rdc.dp.ua
http://www.rdc.dp.ua/
mailto:okbm@a-teleport.com
mailto:lpu_37011501@ukr.net
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МІСЬКИЙ ЦЕНТР ХІРУРГІЇ СУДИН НА БАЗІ МІСЬКОЇ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ КЛІНІЧНОЇ 
ЛІКАРНІ №4 М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

Адреса: вул. Ближня, 31, м. Дніпропетровськ, 49102 

Телефони: (0562) 58-42-47, 58-33-49; 58-50-76 (гол. лікар) 

Електронна адреса: r.oot@ua.fm 

Веб-сайт: http://www.angio-centr.com.ua/ 

Керівник: Чебанов Костянтин Олегович 

Контингент:  дорослі 

КАРДІОЛОГІЧНЕ РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ МКЛ № 5 М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

Адреса: вул. Братів Трофімових, 111, м. Дніпропетровськ, 49128 

Телефон: (0562) 45-55-21; 8 (056) 773-19-48 

Керівник: Лубенцов Степан Михайлович – головний лікар 

Контингент:  дорослі 

Методики:  реабілітація після гострих серцево-судинних порушень 

Потужність:  65 ліжок 

МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 9 М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА. ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

Адреса: пр-т Воронцова, 29, м. Дніпропетровськ, 49023 

Телефон: (0562) 23-80-67; 20-91-28 (гол. лікар) 

Електронна адреса: diagnoz@at.com.ua 

Веб-сайт: http://www.diagnoz.dp.ua/ 

Керівник: Баштовой Володимир Iванович 

КАБІНЕТ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ № 10 М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

Адреса: пл. Д. Бiдного, 1б, м. Дніпропетровськ, 49030 

Телефон: (0562) 45-34-36 (гол. лікар) 

Керівник: Троян Григорiй Семенович 

Контингент:  дорослі 

КАРДІОЛОГІЧНЕ РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ МКЛ № 20 М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

Адреса: вул. Широка, 222, м. Дніпропетровськ, 49046  

Телефон: (0562) 45-55-21; (056) 720-22-18 

Керівник: Рудяк Олександр Опанасович – зав. відділенням 

Методики:  реабілітація після гострих серцево-судинних порушень 

Потужність:  40 ліжок 

ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ МКЛ № 8 М. КРИВОГО РОГУ 

Адреса: вул. 23-го Лютого, 172, м. Кривий Ріг, 50082  

Телефон: (0564) 36-53-03 (гол. лікар); 6-67-43 (Центр) 

Керівник: Федін Валерій Іванович – головний лікар 

Котлова Наталя Василівна – директор Центру 

Контингент:  дорослі 

КАРДІОЛОГІЧНЕ РЕАІБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ МКЛ № 9 М. КРИВОГО РОГУ 

Адреса: вул. Женевська, 6, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50031 

mailto:r.oot@ua.fm
http://www.angio-centr.com.ua/
mailto:diagnoz@at.com.ua
http://www.diagnoz.dp.ua/
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Телефон: (0564) 36-53-03, 66-23-25 (гол. лікар) 

Керівник: Шумлянський Леонiд Анатолійович – головний лікар 
Кукоба Віктор Павлович – зав. відділенням 

Контингент:  дорослі 

Потужність:  30 ліжок 

РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОТЕРПІЛИХ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС МКЛ № 11 
М. КРИВОГО РОГУ 

Адреса: вул. Добролюбова, 6, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50026 

Телефон: (0564) 29-48-18, 21-15-86 

Керівник: Бондарь Василь Миколайович – головний лікар  
Степкіна Лариса Павлівна – зав. відділенням 

Контингент:  дорослі 

Методики:  радонові ванни 

Потужність:  20 ліжок 

КАРДІОЛОГІЧНЕ РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ  

Адреса: вул. Ленiна, 1, м. Первомайськ, Дніпропетровська обл., 52800 

Телефон: 8 (233) 4-42-35 (відділення); 7-12-35 (гол. лікар) 

Керівник: Турчак Тамара Вікторівна – головний лікар  
Дегтярьов Олександр Миколайович – зав. відділенням 

Контингент:  дорослі 

Потужність:  20 ліжок 

РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПІДГОРОДНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ  

Адреса: вул. Шосейна, 90, м. Підгороднє, Дніпропетровський р-н, 52001 

Телефон: (0562) 12-22-40 

Керівник: Моцаренко Юрій Миколайович – головний лікар 

Нозології:  стани після ГПМК 

Потужність:  20 ліжок 

РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОКРОВСЬКОЇ ДІЛЬНИЧНОЇ ЛІКАРНІ  

Адреса: смт. Покровськ, Нікопольський р-н, Дніпропетровська обл. 

Телефон: (05678) 1-14-70 

Керівник: Ракуцький В’ячеслав Миколайович – головний лікар  

Потужність:  25 ліжок 

КАБІНЕТ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ 

Адреса: вул. Сучкова, 40, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл., 51200 

Телефон: (05612) 2-43-89 (гол. лікар) 

Керівник: Мащенко Володимир Ілліч 

Контингент:  дорослі 

КАБІНЕТ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ № 1 

Адреса: вул. Шевченка, 63, м. Павлоград, Дніпропетровська обл., 51400 

Телефон: (05672) 6-03-37 

Керівник: Бережний Анатолій Іванович 
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Контингент:  дорослі 

Профіль:  загальний 

КАБІНЕТ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ПОЛІКЛІНІКИ № 1 М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

Адреса: вул. С. Ковалевської, 53-а, м. Дніпропетровськ, 49087  

Телефон: (0562) 24-92-92 

Керівник: Прохорова Тетяна Вiкторiвна 

Контингент:  дорослі 

Профіль:  загальний 

КАБІНЕТ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ПОЛІКЛІНІКИ № 2 М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

Адреса: пр. Героїв, 22, м. Дніпропетровськ, 49100  

Телефон: (0562) 68-80-33 

Керівник: Разумовська Ольга Володимирiвна 

Контингент:  дорослі 

КАБІНЕТ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ПОЛІКЛІНІКИ № 3 М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

Адреса: пров. Фестивальний, 1, м. Дніпропетровськ, 49130 

Телефон: (0562) 20-89-75 

Керівник: Федоренко Вiктор Дмитрович 

Контингент:  дорослі 

КАБІНЕТ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ПОЛІКЛІНІКИ № 4 М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

Адреса: вул. Панiхаки, 19, м. Дніпропетровськ, 49049  

Телефон: (0562) 65-39-71 

Керівник: Хасілев Олег Йосипович 

Контингент:  дорослі 

КАБІНЕТ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО РТМО № 3 

Адреса: вул. Республіканська, 31, м. Дніпродзержинськ, 51917 

Телефон: (05692) 3-36-21 

Керівник: Задоя Сергiй Борисович 

Контингент:  дорослі 

ОБЛАСНИЙ ШПИТАЛЬ ДЛЯ IНВАЛIДIВ ТА ВЕТЕРАНІВ ВIЙНИ “ПЕРЛИНА” НА 
БАЗІ РОЗДОРСЬКОЇ ДІЛЬНИЧНОЇ ЛІКАРНІ 

Адреса: с. Роздори, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., 52532 

Керівник: Черевкова Н. – головний лікар 

Потужність:  50 ліжок 

Профіль:  загальний 

СПЕЦIАЛIЗОВАНА МСЧ № 9. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНО-
ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА СЕРЦЕВО-СУДИННІ 
ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ЗАХВОРЮВАННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ  

Адреса: пров. Капітальний, 1, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210 

Телефон: (05652) 3-27-63 

Керівник: Пастух Петро Іванович – начальник МСЧ 

Контингент: дорослі 
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Форми обслуговування:  стаціонарна; 
 амбулаторно-поліклінічна; 
 денний стаціонар 

Штат співробітників: 150 лікарів, 340 медсестер 

Потужність: 400 ліжок (стаціонар); 75 ліжок (центр); 80 ліжок (денний 
стаціонар); 1700 відвідувань за зміну (поліклініка) 

Щороку обслуговує:  понад 12 тис. хворих (в т.ч. д/с – близько 2 тис. хворих) 

Лікарні відновного лікування 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА ЛІКАРНЯ “СОЛОНИЙ 
ЛИМАН” ПРИ МІСЬКІЙ ЛІКАРНІ № 8. ТЕРАПЕВТИЧНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ. НЕВРОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Серафименко, 94, с. Новотроїцьке, Новомосковський р-н, 
51291 

Телефон: (05693) 4-58-24, 4-44-96, 4-52-96  

Керівник: Гаркуша Валерій Володимирович – головний лікар 

Лікувальні фактори:  
 

 лікувальні мулові сульфідні грязі материкового типу;  
 підземні води лiкувально-мiнеральнi води (0,11-1,23 г/дм3) 

Профільні нозології:   хвороби опорно-рухового апарату; нервової системи;  
 хронічні запальні хвороби статевих органів; 
 хвороби шлунково-кишкового тракту, печінки, жовчовивідних шляхів 

Супутні нозології:  серцево-судинні захворювання 

Реабілітаційні 
методики:  

фізіотерапія; бальнеотерапія; грязевi аплiкацiї; внутрішній прийом 
мінеральної води; масаж, ЛФК, підводне витягування, плавання 

Реабілітаційне 
обладнання: 

20 лiжок (грязелікарня), 20 ванн (бальнеологічне вiддiлення), 
фізіотерапевтичне обладнання; масажний блок на 10 масажних 
кабiнетiв; 4 зали ЛФК; бювет; басейни 

Штат співробітників: 364 співробітника, в т.ч.: лiкарiв – 24; сер. м/персоналу – 105 чол. 

Потужність:  340 ліжок (240 – для дорослих, в т.ч. 80 – терап., 80 – невр.) 

Санаторно-курортні установи 
 

1. Підпорядковані Міністерству охорони здоров’я 

ДИТЯЧИЙ КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ 

Адреса: ж/м Карачуни, а/с 49, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50067 

Телефон: (0564) 27-04-13, 27-48-11 

Керівник: Макарова Алiна Вiкторiвна 

Профіль:  кардіологія, гастроентерологія 

Контингент:  влітку – діти 6-18 років, взимку – учні 2-7 класів 

2. Підпорядковані іншим відомствам 

САНАТОРІЙ “ДНІПРОВСЬКИЙ”. РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ВІДДІЛЕННЯ: ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 
ХВОРИХ З ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ; ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОСІБ, ЯКІ 
БРАЛИ УЧАСТЬ У ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС 

Адреса: вул. Гастелло, 2, с. Романкове, м. Дніпродзержинськ, 51920 

Телефони: (05692) 55-14-72, 55-29-32 (факс), 55-13-77; 55-15-70, 55-14-55 

Електронна адреса: sandnipr@privat-online.net,   dniprovsky@ukrzdrav.com 

Веб-сайт: http://www.ukrzdrav.com/index. 

mailto:sandnipr@privat-online.net
mailto:dniprovsky@ukrzdrav.com
http://www.ukrzdrav.com/index
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Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 захворювання системи кровообігу; 
 цереброваскулярна патологія 

Інші захворювання:  патологія органів опори та руху; 
 реабілітація осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; 
 наслідки опіків; 
 патологія вагітності 

Реабілітаційні 
методики:  

 ванни (перлинні, хлористонатрієві, йодобромні);  
 душі (циркулярний, струменевий, дощовий);  
 підводний душ-масаж; басейн, сауна;  
 озокеритотерапія, електрогрязетерапія; 
 апаратна фізіотерапія (лазеротерапія, гідролазеротерапія, 

магнітотерапія, біотронотерапія, аероіонотерапія, аерозольтерапія);  
 лікувальна фізкультура; ручний масаж;  
 внутрішній прийом мінеральної води; 
 аромотерапія; спелеотерапія; оротерапія (ап-т “Борей”), киснетерапія;  
 кліматолікування;  
 голкофлексотерапія, біорезонансна терапія;  
 медикаментозна терапія;  
 психотерапія, елементи побутового тренінгу 

Тривалість курсу:  12, 14, 18, 21 та 24 дні 

САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” 

Адреса: вул. Лісна, 3, с. Вербки, Павлоградський р-н, 51453 

Телефон: (05632) 6-00-70 

Профільні нозології:  патологія опорно-рухового апарату (профільні); 
 неврологічна патологія (профільні) 

Супутні нозології:  захворювання органів кровообігу; 
 гінекологічна та урологічна патологія; 
 патологія органів дихання; післяопіковий стан 

САНАТОРІЙ “СЛАВУТИЧ”  

Адреса: м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровська обл., 51601 

Телефон: (05658) 3-27-44 (факс), 3-27-45 

Підпорядкування: Укрпрофоздоровниця 

Профільні нозології:  патологія опорно-рухового апарату; 
 неврологічна патологія 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 захворювання органів кровообігу; 
 ревматологічна патологія. 
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 

ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ КЛІНІЧНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
(ДОКТМО). КАРДІОХІРУРГІЧНИЙ ЦЕНТР 

Адреса: пр. Ілліча, 14, м. Донецьк, 83099 

Телефони: (0622) 95-96-89, 95-99-49, 95-41-48 (гол. лікар); 97-86-11 (факс) 

Керівник: Бахтеєва Тетяна Дмитрівна – генеральний директор ДОКТМО 
Малєєв Олег Володимирович – головний лікар 

Бази діяльності:  Донецький діагностичний центр; 
 Донецька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Калініна; 
 Донецький обласний лікувально-оздоровчий центр 

Реабілітаційні 
методики: 

стентування, ангіопластичні операції, системний тромболізис, 
встановлення кава-фільтрів, штучних водіїв ритму та ін. 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 

Адреса: вул. Джерельна, 1; пл. Перемоги, м. Донецьк, 83038 

Телефон: (0622) 76-63-63, 76-11-76 (гол. лікар); 33-58-65 (факс) 

Керівник: Ленченко Микола Миколайович – головний лікар 

Режим роботи:  цілодобово 

Обладнання:  фізіотерапевтичне, медичне 

ІНСТИТУТ НЕВІДКЛАДНОЇ І ВІДНОВНОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. В.К. ГУСАКА АМН УКРАЇНИ. 
ВІДДІЛ НЕВІДКЛАДНОЇ І ВІДНОВНОЇ СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ. ВІДДІЛ НЕВІДКЛАДНОЇ І 
ВІДНОВНОЇ СЕРЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ. ВІДДІЛЕННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ КАРДІОЛОГІЇ ТА 
ТРОМБОЛІЗИСУ 

Адреса: Ленінський пр-т, 47, м. Донецьк, 83045 

Телефон: (062) 385-06-58 

Керівники: Владислав Гринь – директор інституту, д.м.н. 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 невідкладні і загрозливі життю стани (гострий ІМ, аритмії); 
 ІХС; 
 патологія периферійних судин 

Реабілітаційні 
методики: 

 рентгеноендоваскулярна хірургія, ендоскопічне лікування захворювань 
судин верхніх кінцівок, серця та перикарда); 

 лазерна реканалізація, транслюмінальна ангіопластика та стентування 
судин різної локалізації; 

 системна і регіонарна тромболітична терапія, транслюмінальна 
ангіопластика у разі гострого ІМ; 

 весь спектр відкритих втручань на серці з приводу ІХС, набутих та 
вроджених вад; 

 унікальні операції з використанням нефлюороскопічної системи 
навігаційного електромагнітного картування, для вивчення механізмів 
розвитку та способів корекції небезпечних для життя аритмій 

Потужність:  588 ліжок 

Щороку обслуговує: майже 10 тис. оперативних втручань, 100 тис. консультацій 
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СВЯТОГОРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ. КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. ТЕРАПЕВТИЧНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ. НЕВРОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Піонерська, 66, м. Слов’яногірськ, Донецька обл., 84130 

Телефон: (06262) 5-57-52 

Керівник: Гохберг Анатолій Ісаєвич – головний лікар 

Хвороби системи 
кровообігу: 
 

 ГХ:  I-II ст., доброякісного перебігу без частих кризів; III ст. – без важких 
наслідків порушень мозкового і коронарного кровообігу, без 
прогностично несприятливих порушень ритму і провідності (можлива 
наявність синусної аритмії і поодиноких екстрасистол) при ХКН I-II ст. при 
НК не вище II-А ст., без порушення азотовидільної функції нирок; 

 ІХС: атеросклерозний кардіосклероз; стабільна стенокардія I-II ФК; 
постінфарктний кардіосклероз давністю не менше 8 міс. при ХКН I-II ст. 
без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму і провідності 
(з рідкими екстрасистолами і неважкими пароксизмальними 
порушеннями ритму) при НК не вище II-А ст.; 

 ревматизм (неактивна фаза або I ст. активності), в’ялоперебігаючий 
ендоміокардит на фоні клапанних вад або без них при НК не вище II-А 
ст. без наявності прогностично несприятливих порушень ритму і 
провідності; ревматоїдний артрит (неактивна фаза, мінімальна і 
середня активність процесу при можливості самообслуговування); 

 цереброваскулярні захворювання з наслідками ГПМК: ТІА, МПМК, 
цереброваскулярна недостатність судин, давністю не менше 4-х міс. від 
субарахноїдально-паренхіматозного крововиливу, геморагічного 
інсульту, інфаркту мозку, стенозу магістральних судин, що не вимагають 
оперативного лікування, при можливості самостійного пересування та 
самообслуговування, без зниження інтелекту і психопатологічних 
порушень, без порушення функції тазових органів;  

 повільно прогресуючі порушення мозкового кровообігу (ДЕП I-II ст.) при 
церебральному атеросклерозі не вище II ст. при ГХ не вище II ст. 

Інші захворювання:  ХНЗЛ (без вираженого кардіопульмонального синдрому; ЛСН – не вище 
I-Б ст.; ЛН – не вище II ст.; НК не вище II-А ст.);   

 хр. гастрити, гастродуоденіти;  
 ендокринна патологія (ЦД легк. Та сер. ст. тяжкості; щитовидної залози); 
 подагра, сечокислий діатез;  
 хр. пієло- та гломерулонефрити в періоді ремісії без виражених явищ 

ХНН та значної гіпертонії (АТ до 180 мм рт. Ст.); 
 деформуючий остеоартроз з ПФС I-II ст.;  
 наслідки перенесених ЧМТ;  патологія периферичної нервової системи 

Реабілітаційні 
методики: 

медикаментозне лікування; фізіотерапія; голкорефлексотерапія; 
кліматотерапія (максимальне перебування на свіжому повітрі, 
сонячні повітряні ванни, лікувальні прогулянки); дієтотерапія 

Тривалість курсу:  24 дні 

Потужність:  180 ліжок (в т.ч. кард. від. – 40, терап. Від. – 80; невр. від. – 60) 

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ШПИТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ    

Адреса: вул. Осипенко, 29, м. Мар’їнка, 85600 

Телефони: (278) 337-53-06, 5-35-22, 5-32-79 

Керівник: Косенко Володимир Петрович – головний лікар 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ    

Адреса: пр. Ілліча, 104, м. Донецьк, 83059 

Телефон: (062) 54-52-27, 94-12-85 

Керівник: Гладчук Євген Олександрович – головний лікар 
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ДЕРЖАВНИЙ ЛПЗ “РЕАБІЛІТАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР” 

Адреса: пр. Ілліча, 16, м. Донецьк, 83003 

Телефони: (0622) 95-55-26; 95-55-43 (факс) 

КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

Адреса: вул. Ол. Невського, 14, м. Костянтинівка, 85100 

Телефони: (06272) 2-55-00, 2-55-77; 2-55-17 (факс) 

Керівник: Панченко Олег Анатолійович – головний лікар 

 

Санаторно-курортні заклади 

1. Санаторії системи Міністерства охорони здоров’я 

ДИТЯЧИЙ РЕВМОКАРДІОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ № 1“ГОРИЗОНТ” 

Адреса: вул. Капітана Ратникова, 3, м. Донецьк, 83003 

Телефони: (0622) 97-83-74, 95-97-20 

Контингент:  діти 6-16 років 

2. Санаторії, підпорядковані іншим відомствам  

САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” 

Адреса: вул. Островського, 8, м. Слов’яногірськ-2 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Нозології:  патологія органів кровообігу; 
 патологія нервової системи 

 

САНАТОРІЙ “СВЯТІ ГОРИ” 

Адреса: вул. Островського, 9, м. Святогорськ, 84130 

Телефони: (06262) 5-51-32; 5-53-00 (факс) 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 патологія органів кровообігу та серцево-судинної системи;  
 ревматологічна патологія 

Інші захворювання:  лікування і оздоровлення ЛНА на ЧАЕС; 
 патологія нервової системи; опорно-рухового апарату; 
 захворювання бронхо-легеневої системи нетуб. Етіології (ХНЗЛ); 
 залізодефіцитні анемії 

Реабілітаційні 
методики: 

 ванни (сірководневі, перлові, йодобромні, хвойні); 
 гідро- та гідрокінезітерапія, плавання в басейні; підводний душ-масаж; 
 грязе- та озокерітолікування; 
 лікувальний масаж; вакуум-масаж; 
 інгаляції лікарських речовин та відварів трав; електроаерозольтерапія; 
 КВЧ-терапія, баротерапія, УВЧ- і СВЧ-терапія, електросон, 

гальванізація, лікарський електрофорез, магнітотерапія, лазеротерапія;  
 голкорефлексо- та мануальна терапія; 
 психотерапія; дієтотерапія (4-разове харчування); 
 кліматолікування 

Діагностичні: МРТ 

Потужність:  500 місць 

САНАТОРІЙ “ЮВІЛЕЙНИЙ”. РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ВІДДІЛЕННЯ  

Адреса: вул. Павлова, 1, м. Слов’янськ, Донецька область, 84110 
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Телефон: (06262) 2-89-55 (факс); 2-89-28 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Нозології:  захворювання серцево-судинної системи;  
 захворювання нервової системи; 
 захворювання опорно-рухового апарату;  
 захворювання шлунково-кишкового тракту; 
 гінекологічні захворювання 

Реабілітаційні 
методики:  

 мулові грязі у вигляді аплікацій і електрогрязелікування; 
 високомінералізована ропа для лікувальних ванн, інгаляцій, 

гідрокінезотерапії, електрофорезу;  
 фізіотерапія (у т.ч. ультразвукова, магнітотерапія, лазеротерапія; 

електросон в поєднанні з аеротерапією);  
 гідропатичні процедури; сауна;  
 ЛФК, масаж (у т.ч. баночний);  
 психотерапія;  
 кліматолікування, купання в солоному озері Ропне; 
 лікувальне харчування 

Тривалість курсу: 24 дні 

САНАТОРІЙ “ШАХТАР” 

Адреса: вул. Островського, 74, м. Слов’яногорськ-2, Донецька обл., 84130 

Телефон: (06262) 5-56-31 (факс), 5-51-30 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Профільні нозології:  патологія бронхо-легеневої системи 

Супутні нозології:  захворювання серцево-судинної системи; 
 функціональні розлади нервової системи 

Реабілітаційні 
методики  

 лікувальні ванни (хвойні, кисневі, сірководневі, вуглекислі, йодо-
бромисті); 

 апаратна фізіотерапія: електрофорез; високочастотна терапія 
(д’Арсонваль, ампліпульс, франклінізація); магнітотерапія; електросон);  

 парафінолікування;  
 масаж;  
 лікувальна фізкультура, механотерапія; 
 інгаляції (медові, лужні, з відварами цілющих трав, соляними 

аерозолями) 

Тривалість курсу  24 дні 
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ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ 
ЦЕНТР 

Адреса: вул. Пушкінська, 1, м. Житомир, 10014 

Телефон: (0412) 37-30-10; 41-87-16; 41-87-14 (гол. лікар); 37-43-01 

Електронна адреса: mailto:pariy@ldc.zhitomir.ua; mailto:krs@ldc.zhitomir.ua 

Керівник: Парій Валентин Дмитрович – головний лікар 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи;  
 ревматоїдний артрит; 
 інші 

ЖИТОМИРСЬКИЙ (БЕРДИЧІВСЬКИЙ) ОБЛАСНИЙ ШПИТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ. КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. К. Лібкнехта, 52, м. Бердичів, Житомирська область 

Телефон: (04142) 2-02-58 

Керівник: Віктор Данилович Горенко – головний лікар 

Види реабілітації:  медична; 
 професійна  

Контингент:  інваліди війни та прирівняні до них контингенти 

Реабілітаційні 
методики:  

Медична реабілітація: фізіотерапія, фітотерапія, ЛФК, підводне 
вертикальне витягування хребта 

Професійна реабілітація: курси бухгалтерів, фотографів, кравців, 
шевців, водіїв мотоколясок, бджолярів, масажистів, лаборантів 

Потужність: 400 ліжок (в т.ч. кардіологічне відділення – на 70 ліжок) 

ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. О.Ф. ГЕРБАЧЕВСЬКОГО 

Адреса: вул. Дівоча, 3, м. Житомир, 10013 

Телефон: (0412) 37-04-42 

Керівники: Борщівський Михайло Іванович – головний лікар 

Реабілітаційні 
методики: 

 всі види пластичних хірургічних втручань на аорті та магістральних 
судинах, хірургічні втручання при аневризмах абдомінальної аорти, 
рентгенендоваскулярні операції; 

 екстракорпоральні методи детоксикації: гемосорбція, УФОК, ЛОК;  
 гемодіаліз; лікувальний плазмофорез; 
 фізіотерапія, лікувальна фізкультура;  
 медико-психологічна адаптація хворих; 
 гіпербарична оксигенація (ГБО) 

Штат співробітників:   251 лікар, 679 середніх мед. працівників, 400 мол. мед. сестер 

Потужність: 1075 ліжок 

Щороку обслуговує:  понад 26 тис. хворих, до 15 тис. операцій, до 170 тис. консультацій  

 

Санаторно-курортні установи 
 

1. Санаторії системи Міністерства охорони здоров’я 
 

ОБЛАСНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-САНАТОРНИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОГО 
ЗАХИСТУ ДИТЯЧОГО ТА ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ “ДЕНИШІ”. 

mailto:pariy@ldc.zhitomir.ua
mailto:pariy@ldc.zhitomir.ua
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РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ВІДДІЛЕННЯ: ДЛЯ ПІСЛЯІНФАРКТНИХ ХВОРИХ; ДЛЯ 
ПОТЕРПІЛИХ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС 

Адреса: с. Дениші, Житомирський р-н, Житомирська обл., 12422 

Телефон: (0412) 37-31-66, 22-29-46, 37-27-12 

Веб-сайт: http://www.asku.com.ua/?pid=113 

Керівник: Толстанов Олександр Костянтинович – головний лікар 

Контингент:  дорослі, діти 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 реабілітація після інфаркту; 
 нестабільна стенокардія 

Інші захворювання:  патологія ОРА, наслідки травм; нервової системи (профільні) 

Реабілітаційні 
методики:  

 бальнео- та водолікування (ванни: радонові, хвойні, перлинні, 4-камерні, 
сухі вуглекислі), підводний душ-масаж, підводне витягування у 
радоновій воді; зрошування; ЛФК (в т.ч. у басейні); масаж; 

 фізіотерапія (електро-, магніто-, лазеро-, тепло-, баротерапія); інгаляції;  
 фіто-, гірудо-, арома-, спелео-, голкорефлексотерапія 

Реабілітаційне 
обладнання: 

ванний зал на 30 ванн, 2 бокси сухих вуглекислих ванн, басейн; 
бювет; фізіотерапевтичне обладнання; обладнання ЛФК 

Потужність:   610 місць (в т.ч. від. реаб. Післяінфарктних хворих – на 40 ліжок) 

Щороку обслуговує:  дорослих – близько 2 тис., дітей – близько 600 

Фінансування:  чорнобильські кошти, місцевий бюджет 

ОБЛАСНИЙ САНАТОРІЙ РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ДИТЯЧОГО ТА ДОРОСЛОГО 
НАСЕЛЕННЯ “КАМ”ЯНИЙ БРІД” 

Адреса: вул. Довбишська, 1, смт. Кам’яний Брід, Баранівський р-н, 12720 

Телефон: (04144) 4-22-78 (гол. лікар); 7-11-71 

Керівник: Чернишевич Володимир Леонідович – головний лікар 

Контингент:  діти, що потерпіли від аварії на ЧАЕС 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 вроджені вади серця; ревматизм, н/а фаза; ревматоїдний артрит;  
 функціональні кардіопатії; ВСД, синдром Рейно 

Інші захворювання:  патологія ЦНС, периферичної нервової системи; артралгії; вісцеропатії 

Реабілітаційні 
методики:  

 бальнео- та водолікування: ванни (морські, хвойні, трав’яні); душі 
(Шарко, пиловий, крапельний, циркулярний, підводний душ-масаж); 
внутрішній прийом мінеральної води; 

 фізіотерапія: гальванізація, електрофорез, тонотерапія, ДДТ-, 
ампліпульс-, УВЧ-, СВЧ-, КВЧ-, УЗ-терапія, магнітотерапія, 
д’Арсонвалізація, парафіно-, тепло-, світлолікування (УФО); 

 ЛФК; лікувальний масаж (ручний, електро- та вібромасаж); 
 медикаментозне лікування; гомеопатія, інформаційно-хвильова терапія; 
 психічна регуляція; режим і розпорядок дня, корекція способу життя; 
 лікувальне харчування, виведення радіонуклідів з організму;  
 фітотерапія, ароматерапія; апітерапія; ландшафтотерапія, 

естетотерапія, анімалотерапія 

Щороку обслуговує: 2 тис. (120 – за 1 заїзд)  

Фінансування:  чорнобильські кошти 

 

http://www.asku.com.ua/?pid=113
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 

 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. АНДРІЯ НОВАКА. 
РЕВМАТОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. ВІДДІЛЕННЯ СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ. 
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. ВІДДІЛЕННЯ СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ТА 
ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ 

Адреса: вул. Капушанська, 22, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000 

Телефони: (03122) 3-22-39, 3-50-00; 2-68-32 (ревм. Від.); 2-85-43 (суд. Хір.) 

Керівник: Яцина Юрій Юрійович – головний лікар 

Веб-сайт: http://okl.uoz.org.ua 

Методики: реконструктивні операції на артеріях та венах; 

Діагностичні: доплерографія (в т.ч. інтракраніальна), ЕКГ з 
комп’ютерною обробкою, ЕхоКГ, ВЕМ, РВГ  

УЖГОРОДСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МКЛ. РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Грибоєдова, 20, м. Ужгород, Закарпатська область, 88017 

Телефони: (03122) 4-23-32, 4-22-93 

Веб-сайт: http://cmkl.uoz.org.ua 

Керівник: Курах Іван Ілліч – головний лікар 

Потужність: 20 реабілітаційних ліжок 

 

 ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР. ІНФАРКТНЕ ВІДДІЛЕННЯ. 
ЗАГАЛЬНОКАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. ВІДДІЛЕННЯ 
ПОРУШЕНЬ РИТМУ  

Адреса: вул. Тімірязєва, 15-а, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000 

Телефони: (0312) 63-73-00, 63-77-57, 63-74-40, 63-78-78 

Веб-сайт: http://okd.uoz.org.ua  

Керівник: Соскида Роман-Остап Ілліч – головний лікар 

Види реабілітації: медична (відновна терапія, реконструктивна хірургія) 

Форми 
обслуговування:: 

 стаціонарна; 
 диспансерно-поліклінічна 

Реабілітаційні 
методики: 

імплантація штучного водія ритму (тимчасового та постійного); 
стентування; ЛФК, масаж, фізіотерапія, бальнеопроцедури, 
гідротерапія  

Діагностичні: коронарографія, ангіографія, добове холтер-
моніторування, ехокардіоскопія, доплер-ехокардіоскопія 

Штат співробітників:  116 мед. працівників (в т.ч. 34 лікарі, 54 м/сестри) 

Потужність:  стаціонар – на 98 ліжок (в т.ч. інфарктне – на 30; з/кардіологічне – 
на 50); диспансерно-поліклінічне – на 180 відвідувань за добу 

http://okl.uoz.org.ua/
http://cmkl.uoz.org.ua/
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ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ І 
УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ НА ЧАЕС. ТЕРАПЕВТИЧНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ. НЕВРОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. ВІДДІЛЕННЯ 
ВІДНОВНОЇ ТЕРАПІЇ 

Адреса: вул. Л. Толстого, 13, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88018 

Телефон: (0312) 61-57-49 

Веб-сайт: http://hospital.uoz.org.ua 

Керівник: Вайнагій Василь Михайлович – головний лікар 

Контингент: інваліди війни та прирівняні до них категорії населення області  

Форми 
обслуговування: 

 стаціонарна; 
 денний стаціонар; 
 амбулаторно-поліклінічна 

Реабілітаційні 
методики: 

 відновна терапія: фізіотерапія, ЛФК; масаж; водолікування; 
 реконструктивна хірургія; 
 диспансеризація; профілактичні заходи, сан.-просвітницька робота 

Потужність: стаціонар – на  60 ліжок (в т.ч.: терапевт. – 50; неврол. – 10; 

реабілітаційних – 25); поліклініка – на 110 відвідувань за зміну 

 

Санаторно-курортні заклади 

САНАТОРІЙ “СИНЯК” 

Адреса: с. Синяк, Мукачівський район, Закарпатська обл., 89642 

Телефони: (03131) 4-40-05 (факс), 2-10-92; 5-45-63 

Веб-сайт: http://www.sinyak.com.ua 

Підпорядкування: Об’єднання „Закарпаткурорт” 

Лікувальні чинники:  
 

 гірський клімат; 
 мінеральні води – сірководневі, сульфідні, сульфатні, натрієво-

кальцієво-магнієві, слаболужні (аналоги “Мацести”), “Поляна купель” 

Хвороби системи 
кровообігу: 
 

 ГХ І та ІІ ст.; НЦД; 
 х-ба Рейно (І-ІІ ст.); облітеруючий ендартеріїт н/к; хр. тромбофлебіт; 

варикозне розширення вен нижніх кінцівок; діабетичні ангіопатії; 
 ревматизм у неактивній фазі з вадами серця при НК не вище І ст.  

Інші захворювання: Основні: 

 захворювання ЦНС та периферичної нервової системи: 
 наслідки травм та захворювання опорно-рухового апарату: 
 захворювання статевої сфери; 

Супутні: 

 патологія ендокринної системи; органів травлення; нирок; 
 шкірні захворювання; професійні захворювання 

Реабілітаційні 
методики:  

 бальнео- та водолікування: ванни (мінеральні, сірководневі, хвойні); 
душі (Шарко, циркулярний, висхідний); вертикальне витягнення хребта в 
сірководневій воді; підводний душ-масаж; зрошування;  

 електросвітлолікування (в т.ч. лазеротерапія); 
 озокеритолікування; 
 інгаляції; аромотерапія; фітотерапія;  
 лікувальна фізкультура, теренкур, масаж; 
 прийом мінеральної води; кліматолікування;  
 психотерапія; голкорефлексотерапія; мануальна терапія 

Тривалість курсу: 24, 18 та 12 днів 

Потужність: 405 місць (в т.ч. 10 – реабілітаційних) 

http://hospital.uoz.org.ua/
http://www.sinyak.com.ua/
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САНАТОРІЙ “КАРПАТИ”. СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЙНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ГОСТРИЙ ІНФАРКТ 
МІОКАРДА  

Адреса: с. Чинадієве, Мукачевський район, Закарпатська обл., 89641 

Телефон: (03131) 5-44-33 (факс), 5-44-97; 2-10-88, 2-35-66; 7-31-88, 4-22-93 

Електронна адреса: info@karpaty.mk.uzhgorod.ua 

Керівник: Сиксай Павло Гейзовіч – головний лікар 

Підпорядкування: Об’єднання „Закарпаткурорт” 

Лікувальні чинники:   помірно континентальный клімат; 
 мінеральна вода (крем’яниста, лужна “Лужанська-7”) 

Хвороби системи 
кровообігу: 
 

 ГХ (І та ІІ ст.); НЦД 
 ІХС, стенокардія (І та ІІ ФК), наслідки перенесеного гострого ІМ;  
 атеросклеротичний кардіосклероз з НК не вище І ст.;  
 ревматичні пороки серця 

Інші захворювання:  захворювання органів травлення; цукровий діабет 
 захворювання ОРА, периферичної нервової системи; неврози 

Реабілітаційні 
методики:  

 лікувальні ванни з мінеральною крем’янистою водою, вихрові ручні і 
ніжні ванни, гідромасаж, лікувальні душі; 

 плавання, лікувальна гімнастика у воді (гідрокінезотерапія); сауна 
 озотокеритолікування; 
 ЛФК, масаж; 
 інгаляції, аерозольна терапія; 
 електросвітлолікування; 
 фітотерапіїя; 
 голкорефлексотерапія 

Тривалість курсу: 24 дні 

Потужність: Кількість реабілітаційних ліжок: 25 

 
САНАТОРІЙ “ПОЛЯНА”   

Адреса: вул. Духновича, 104, с. Поляна, Свалявський район, 89313 

Телефон: (03133) 7-47-07 (факс), 7-42-01, 7-47-01 

Підпорядкування: об’єднання „Закарпаткурорт” 

Лікувальні чинники:  джерела мінеральної води “Поляна Купіль” (аналог “Боржомі”) 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 ІХС; 
 ГХ (І ст.) 

Інші захворювання:  патологія органів травлення (профільний); 
 цукровий діабет легкого і середнього ступенів; 
 патологія нервової системи; сечовивідних шляхів 

Реабілітаційні 
методики:  

 внутрішне застосування мінеральної води; 
 використання мінеральної води для ванн і зрошень; 
 озокеритолікування; 
 інгаляції, киснева терапія; 
 електросвітлолікування; 
 лікувальна фізкультура, масаж  
 психотерапія 

Тривалість курсу: 24 дні 

Потужність: 314 ліжок (в т.ч. 10 – реабілітаційних) 

mailto:info@karpaty.mk.uzhgorod.ua
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ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ 
З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПРИ САНАТОРІЇ-
ЛІКАРНІ “ГІРСЬКА ТИСА” 

Адреса: с. Кваси, 163, Рахівський район, Закарпатська обл., 90640 

Телефон: (03132) 2-19-29 (факс), 3-28-31, 3-24-22 

Веб-сайт: http://www.tisa.uz.ua 

Підпорядкування: Об’єднання „Закарпаткурорт” 

Лікувальні чинники:  мінеральні води (вуглекислі, миш’яковисті, хлоридно-гідрокарбонатні, 
кальцієво-натрієві, борні, маломінералізовані, слабокислі); 

 клімат середнегір’я (1000-2000 м над рівнем моря) 

Хвороби системи 
кровообігу: 
 

 патологія серцево-судинної системи; 
 ревматологічна патологія (в т.ч. РА – у неактивній фазі, при мінімальній і 

середній активності процесу, спроможності хворого обслуговувати себе) 

Інші захворювання:  патологія ОРА і периферичної нервової системи (профільний); 
 патологія шлунково-кишкового тракту; 
 патологія ендокринної системи (в першу чергу – цукровий діабет);  
 патологія кровотворення; 
 захворювання шкіри 

Реабілітаційні 
методики.  
 

 гідротерапія (ванни: вуглекислі, миш’яковисті, мінеральні); душі 
(циркулярний, віяловий, Шарко); 

 питне лікування: прийом мінеральної води;  
 інгаляції мінеральною водою; аерозольтерапія; 
 теплолікування (аплікації озокериту); електротерапія; 
 механотерапія; масаж; акупунктура, мануальна терапія; 
 психотерапія; 
 кліматолікування; геліотерапія 

Потужність: 250 ліжок (в т.ч. 20 – реабілітаційних) 

 

САНАТОРІЙ “ТЕПЛИЦЯ”  

Адреса: вул. Копанська, 265-а, м. Виноградове, Закарпатська обл., 90300 

Телефон: (03143) 2-29-79 (факс); 8 (044) 209-36-39; 8 (067) 443-04-41 

Підпорядкування: Об’єднання „Закарпаткурорт” 

Контингент:  діти та батьки з дітьми 

Лікувальні чинники:   термальна вода (39°С, типу хлоридно-натрієвих розсолів);  
 мінеральна вода “Теплиця” (типу гідрокарбонатних натрієво-кальцієвих 

слабомінералізованих вод, із вмістом літію, кремнієвих кислот) 

Нозології:  захворювання серцево-судинної системи; 
 захворювання опорно-рухового апарату (профільний);  
 захворювання периферійної нервової системи; 
 захворювання шлунково-кишкового тракту; 
 захворювання верхніх дихальних шляхів 

Реабілітаційні 
методики:  

 бальнео- та гідротерапія: ванни (гідроаеромасажні; термальні – загальні 
і місцеві; з екстрактами лікувальних трав; перлинні); душі (Шарко; 
висхідні, циркулярні, підводний душ-масаж); басейн; 

 фізіотерапія (електро- і світлолікування, лазеротерапія);  
 озокерито- та парафінолікування;  
 масаж, ЛФК; мануальна терапія; 
 фітотерапія, дієтичне харчування 

Потужність:  100 ліжок 

http://www.tisa.uz.ua/
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САНАТОРІЙ “КОСИНО”  

 

Адреса: с. Косине, Берегівський район, Закарпатська обл. 

Підпорядкування: Міністерство праці та соціальної політики України 

Лікувальні чинники:  термально-лікувальна хлоридно-натрієва вода (аналог “Нафтусі”) 

Профільні нозології:  захворювання бронхо-легеневої системи; 
 захворювання центральної і периферичної нервової системи 

Інші захворювання:  захворювання серцево-судинної системи;  
 захворювання органів опорно-рухової системи; 
 захворювання ШКТ (гіпоацидний гастрит) 

Методики: фізіотерапія, озокеритолікування, басейн із термальною водою 

Потужність:  100 місць 

САНАТОРІЙ “ПЕРЛИНА КАРПАТ”  

Адреса: с. Карпати, 43, Мукачівський район, Закарпатська обл., 89641 

Телефон: (03131) 4-11-58, 7-31-21 (факс); 4-41-30 (факс) 

Підпорядкування: Міністерство праці та соціальної політики України 

Хвороби системи 
кровообігу: 
 

 стан після перенесеного інфекційно-алергічного міокардиту;  
 атеросклероз коронарних артерій;  
 гіпертонічна хвороба 

Інші захворювання:  захворювання шлунково-кишкового тракту (профільний); 
 захворювання кісток і суглобів 

Реабілітаційні 
методики:  

ванни, питне лікування, гідротерапія, лазеропунктура, барокамери, 
масаж, мануальна терапія, психотерапія, кліматотерапія 

Тривалість курсу:  24 дні 

САНАТОРІЙ “КООПЕРАТОР”  

Адреса: с. Нижня Солотвина, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 

Підпорядкування: Укоопспілка  

Хвороби системи 
кровообігу: 
 

 захворювання серцево-судинної системи: ІХС (стенокардія I-ІI ФК); ГХ (І 
та ІІ ст.) (профільний); 

 захворювання нервової системи (неврози з порушенням функції ССС) 

Інші захворювання:  захворювання органів дихання (профільний); 
 патологія органів травлення; сечовий діатез, СКХ;  
 хр. отруєння і професійна інтоксикація; захворювання шкіри (псоріаз) 

Реабілітаційні 
методики:  

питне лікування, гідротерапія, ванни, теплолікування, 
електротерапія, аерозольтерапія, інгаляції, масаж, мануальна 
терапія, психотерапія, кліматотерапія 

Потужність: Кількість реабілітаційних ліжок: 20 

САНАТОРІЙ “ДЕРЕНІВСЬКА КУПІЛЬ”  

Адреса: с. Нижнє Солотвіно, Ужгородський р-н, 89412 

Телефон / факс: (0312) 67-16-97 

Контингент:  діти 7-16 років 

Нозології:   патологія серцево-судинної системи; 
 патологія нирок 
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Реабілітаційні заклади в підпорядкуванні громадських 

організацій 
 

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВОЇ ТА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ “АПОГЕЙ”  

Адреса: вул. Вакарова, 13, с. Драчино, м. Свалява, Закарпатська область 

Телефон: (03133) 3-62-47; 8 (067) 918-06-87 (моб.) 

Підпорядкування: ВОІ „Союз організацій інвалідів України” у Закарпатській області 

Керівник: Улинець Василь Михайлович – директор 

Види реабілітації: професійно-трудова; 

медичний супровід 

Контингент: діти, дорослі 

Профільні нозології:  алергічні захворювання; захворювання шкіри 
 патологія ШКТ 

Інші захворювання:  патологія серцево-судинної системи;  
 наслідки переломів; дитячий церебральний параліч; 
 трофічні виразки;  
 онкологічні захворювання;  
 шкідливі звички (куріння, алкогольна залежність) 

Реабілітаційні 
методики: 

 фізіотерапевтичні процедури: віброакустична та ультрафіолетова 
терапія, фото- і магнітотераіпія,  

 лікувальний масаж; лікувальні фізичні вправи; 
 ванни, компреси, натирання;  
 фітотерапія; 
 гомеопатія; 
 лікування «живою» та «мертвою» водою, ефірними оліями; 
 музикотерапія, аромотерапія, медитація; 
 індивідуальна дієтотерапія;  
 очищення організму від шлаків та токсинів, відновлення водно-кислотно-

лужного балансу;  
 тестування за психотипами (вибір і відповідність професій) 

Професійне 
навчання: 

 ремонт радіотелеапаратури, побутової техніки, взуття, годинників; 
 вирощування цінних лікарських і пряних, вітамінних культур; 
 масовий збір і сушка лікарських рослин;  
 виготовлення загальних та індивідуальних лікарських форм;  
 випуск фіточаїв, лікувальних приправ (вегет);  
 виготовлення лікарських яблучних і виноградних оцтів, хмільних і 

солодових дріжджів, лікувально-вітамінних напоїв, ефірних олій та 
бальзамів, “живої” (лужної) та “мертвої” (кислотної), кремієневої та ін. 
лікувальних цілющих вод; 

 організація фітоаптек, фітобарів;  
 випуск біфідо-лактобактерій; 
 навчання і підвищення кваліфікації по фітотерапії, фармації, 

фізіопроцедурам, масажу, гомеопатії 

Фінансування: госпрозрахункове 
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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 

 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ. ВІДДІЛЕННЯ 
КАРДІОХІРУРГІЇ. ВІДДІЛЕННЯ СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ  

Адреса: Оріхівське шосе, 10, м. Запоріжжя, 69117 

Телефони: (061) 769-81-27, 769-81-93 (факс); 8 (067) 630-35-00 

Керівник: Шишка Ігор Васильович – головний лікар 

Потужність: від. кардіохірургії – на 25 ліжок; від. судинної хірургії – на 50 ліжок 

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ВВВ. КАРДІОЛОГІЧНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ. ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. НЕВРОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ  

Адреса: вул. Ленська, 45, м. Запоріжжя, 69096 

Телефон: (0612) 52-81-77 

Керівник: Остюченко Микола Миколайович – головний лікар 

Форми 
обслуговування: 

 стаціонарна; 
 амбулаторна 

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР. ВІДДІЛЕННЯ: 
ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ; ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА АРИТМІЇ. ФТВ  

Адреса: вул. Перемоги, 78, м. Запоріжжя, 69000 

Телефон: (0612) 220-92-30; 220-92-36; 220-92-34; 220-92-33 (ФТВ) 

Керівник: Шершньова Оксана Володимирівна – головний лікар 

Форми 
обслуговування: 

 стаціонарна; 
 амбулаторна; 
 диспансер;  

Методики:  ангіопластика; коронарне шунтування 

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАРОДНОЇ ТА НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

Адреса: пр. Ленина, 81, м. Запоріжжя, 69002 

Телефон: (0612) 63-44-71 (поліклініка) 

Керівник: Пацалюк Володимир Сафонович – головний лікар 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6. АНГІОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР. 
КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Сталеварів, 34, м. Запоріжжя, 69035 

Телефон: (0612) 33-03-25; 34-30-38 (ФТВ) 

Керівник: Суботовська Людмила Володимирівна 

Реабілітаційні 
методики:  

 медикаментозна терапія (нейрометаболіти, антиоксиданти, 
ангіопротектори, нейромедіатори);  

 тромболітична терапія (рання тромболітична реваскуляризація); 
 плазмаферез;  
 робота мультидисциплінарних бригад; профілактика ЦВЗ 

Потужність: є 20 спец. ліжок для профілактики ЦВЗ 

Ефективність:  Оцінка: за сучасними шкалами оцінки динаміки стану хворих з ГПМК 
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МЕДИКО-САНІТАРНА ЧАСТИНА “ЗАПОРІЖСТАЛЬ ТА ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ”. 
ТЕРАПЕВТИЧНІ ВІДДІЛЕННЯ. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Сєдова, 3, м. Запоріжжя, 69035 

Телефон: (0612) 34-07-42; 33-50-03 (ФТВ); 34-31-82 (тер. від.) 

Керівник: Сколібог Сергій Олександрович  

МСЧ “КОМУНАР”. РАЙОННА ЛІКАРНЯ КОМУНАРСЬКОГО РАЙОНУ. КАРДІОЛОГІЧНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ. НЕВРОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Чумаченко, 49/10, м. Запоріжжя, 69059 

Телефон: (0612) 95-35-41; 95-25-71 (кард. від.); 95-06-32 (невр. від.) 

Керівник: Алакозов Володимир Семенович  

Форми 
обслуговування: 

 стаціонар; 
 амбулаторно-поліклінічна 

 

Санаторно-курортні установи 

1. В підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я: 

МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ РЕВМОКАРДІОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ 

Адреса: вул. Шевченка, 47, м. Молочанськ, Запорізька обл., 71716 

Телефон / факс: (06178) 2-54-61 

Контингент: діти 7-14 років 

Нозології:  
 

 кардіологічна патологія;  
 ревматологічна патологія; 
 пульмонологічна патологія 

ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ САНАТОРІЙ 

Адреса: вул. Лобановського, 22-а, м. Запоріжжя, 69096 

Телефони: (0612) 36-86-80, 36-87-04 (факс) 

Контингент:  діти 3-10 років 

Нозології:  серцево-судинна патологія; 
 інші 

2. В підпорядкуванні інших відомств: 

САНАТОРІЙ “ЛАЗУРНИЙ”. ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОГО 
ЛІКУВАННЯ ДЛЯ ХВОРИХ РЕВМАТОЛОГІЧНОГО 
ПРОФІЛЮ. ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ 

ПІСЛЯІНФАРКТНИХ ХВОРИХ. ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ДЛЯ 
ХВОРИХ З ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ.  

Адреса: б-р Центральний, 4-а, вул. Волкова, 20, м. Бердянськ, 71120 

Телефони: (06153) 4-19-85, 4-19-68 (факс), 4-07-59, 4-33-09, 4-14-69 

Керівник: Дячкова Людмила Іванівна – головний лікар 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” (“Приазовкурорт”) 

Природні лікувальні 
чинники:  

 власні свердловини з мінеральною водою (йодо-бромною, ропою);  
 лікувальні мулові грязі;  
 клімат 

Контингент:  дорослі, батьки з дітьми від 4 до 16 років 

Хвороби системи  ІХС (за відсутності складних порушень ритму серця, стенокардії напруги 
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кровообігу: 
 

ІІІ-ІV ФК, НК ІІБ і вище); 
 артеріальна гіпертензія (крім ГХ ІІІ ст.); 
 захворювання периферійних судин, хвороба Рейно; 
 ревматоїдний артрит, повільно прогресуючий перебіг І ст. активності, Rő-

ст. І-ІІІ, ФНС І-ІІ; 
 цереброваскулярні захворювання,  

Інші захворювання:  патологія опорно-рухового апарату (профільний); 
 патологія нервової системи (в т.ч. неврастенія) (профільний); 
 патологія органів травлення; 
 патологія органів дихання; 
 хр. гінекологічні та урологічні захворювання; 
 патологія ендокринної системи та порушення обміну речовин; 
 захворювання шкіри 

Порядок 
зарахування:  

направляються особи працездатного віку, застраховані у органах 
Фонду соц. страхування України, безпосередньо з Українського 
ревматологічного центру, відділень ревматології, міських лікарень 
та профільних НДІ 

Реабілітаційні 
методики:  

дієтотерапія, фізіотерапія (лазеротерапія, інгаляції з відварами трав, 
морською та мінеральною водою), ЛФК, лікувально-оздоровча 
гімнастика та теренкур; механотерапія (на тренажерах), масаж, 
грязелікування, інфрапелоїдотерапія, лікування мінеральними 
водами, гідроколонотерапія, спелеотерапія, кліматотерапія; 
нетрадиційні (рефлексотерапія, ароматерапія, стоун-терапія) 

Тривалість курсу:  мінімальн. – 12 днів, максим. – 21 день (можлива 7-денна схема) 

Потужність: ревм. відділення – на 30 ліжок; від. для хворих з ЦВЗ – на 30 ліжок 

Сезонність:  з 01.04 до 01.11 

САНАТОРІЙ “БЕРДЯНСЬК”. СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДУ 

Адреса: б-р Тінистий, 12, м. Бердянськ, Запорізька обл., 71120 

Телефони: (06153) 4-18-82 (факс), 9-36-06, 9-34-69, 4-33-95 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” (ЗАТ “Приазовкурорт”) 

Контингент: дорослі, діти (у супроводі батьків) 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 стан після перенесеного інфаркту міокарду (за відсутності складних 
порушень провідності та ритму: повна передсердно-шлуночкова блокада, 
повна блокада лівої або правої ніжок, пароксизмальна тахікардія з 
частотою приступів більше як 2 рази на місяць, фібриляція та тріпотіння 
передсердь, фібриляція та тріпотіння шлуночків, екстрасистолічна аритмія 
– політопна, часта, групова; ІХС: стенокардія ІІІ-ІV ФК; СН ІІА-ІІІ);  

Інші захворювання:  ортопедо-травматологічна патологія; 
 наслідки опіків; 
 патологія нервової системи 

Порядок 
зарахування: 

до відділення реабілітації: хворі з числа застрахованих осіб, які 
працюють на підприємствах, в організаціях і установах, 
зареєстровані в органах ФСС з ТВП і сплачують до нього внески на 
загальнообов’язкове державне соц. страхування 

Тривалість курсу: 24 дні 

Потужність: реаб. від. для хворих, що перенесли інфаркт міокарду – на 30 ліжок 

КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ “ВЕЛИКИЙ ЛУГ”. РЕАБІЛІТАЦІЙНІ 
ВІДДІЛЕННЯ: ДЛЯ ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДУ, 
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НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ І ОПЕРАЦІЇ НА СЕРЦІ; ДЛЯ ХВОРИХ, ЩО 
ПЕРЕНЕСЛИ ГОСТРУ МОЗКОВУ АТАКУ; ДЛЯ ОСІБ, ЩО БРАЛИ УЧАСТЬ В 
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС  

Адреса: вул. Ленська, 45, м. Запоріжжя, 69096 

Телефони: (0612) 86-96-83 (факс), 86-96-60; 24-84-36 

Веб-сайт: http://www.vel-lug.moy.su/ 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 реабілітація постінфарктних хворих;  
 церебро-васкулярна патологія 

Інші захворювання:  патологія шлунково-кишкового тракту; печінки, жовчовивідних шляхів; 
 оздоровлення вагітних 

Потужність:  192 ліжка (в т.ч. кард. – на 30; ГПМК – на 40; ЛНА на ЧАЕС – на 60) 

САНАТОРІЙ “АЗОВ”. КАРДІОЛОГІЧНІ ЛІЖКА 

Адреса: вул. Макарова, 13, м. Бердянськ, Запорізька обл., 71123 

Телефони: (06153) 4-28-45, 9-20-90 

Сезонність:  з 01.05 до 01.11 

САНАТОРІЙ “НАФТОХІМІК УКРАЇНИ”. КАРДІОЛОГІЧНІ ЛІЖКА 

Адреса: вул. Макарова, 71, м. Бердянськ, Запорізька обл., 71111 

Телефон / факс: (06153) 4-18-37 

Сезонність:  з 01.03 до 01.12 

 

Реабілітаційні заклади системи Мінпраці та соц.політики 
 

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 

Адреса: вул. Мічуріна, 87, м. Бердянськ, Запорізька обл. 

Телефони: (06153) 7-02-42, 4-10-11 

Керівник: Тертична Надія Іванівна – директор  

Види реабілітації: професійна; соціальна; психологічна; фізична; медичний супровід 

Контингент:  молодь та дорослі віком від 16 до 55 років 

Нозології: 
 

 захворювання нервової системи та ОРА (профільні); 
 внутрішні хвороби (в т.ч. серцево-судинні) 

Реабілітаційні 
методики: 

медикаментозне лікування, ЛФК, масаж, фізіотерапія; психотерапія, 
психокорекція, психотренінги, фітотерапія, кліматотерапія 

Реабілітаційне 
обладнання:  

фізкультурно-оздоровче; фізіотерапевтичне; швейне, перукарське, 
телерадіомайстерня, комп’ютери, тренажери 

Професійне 
навчання: 

швачка; кравець; повар-кондитер; автослюсар; радіомеханік; 

оператор ЕОМ; перукар 

Штат співробітників:  лікар, медсестра, психолог, методист, майстер виробничного 
навчання, культорганізатор, соціальні працівники, викладачі 

Потужність:  32 осіб (обслуговуються одночасно) 

Щорічно: набувають професії 58 осіб (20 з них – забезпечуються роботою) 

Фінансування:  бюджетне 

http://www.vel-lug.moy.su/
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 

 

МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1 М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА. ЦЕНТР 
МАЛОІНВАЗИВНОЇ (ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ І СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ) ХІРУРГІЇ. 
РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ НЕВРОЛОГІЧНЕ ВІДДЛЕННЯ 

Адреса: вул. Матейка, 34, м. Івано-Франківськ, 76012 

Телефони:  (03422) 2-47-91 (факс), 2-31-91, 2-32-95 

Електронна адреса: clinic1@il.if.ua 

Керівник: Романишин Євген Іванович – головний лікар 

Види реабілітації: медична (відновна терапія, реконструктивна хірургія) 

Контингент:  дорослі 

Нозології:  стан після перенесених мозкових інсультів; 
 залишкові явища травм ЦНС, периферичної нервової системи, 

нейроінфекцій 

Форми 

обслуговування:  

 стаціонарна 
 амбулаторна 

Реабілітаційні 
методики: 

 комплекс фізіотерапевтичного лікування; 
 голкорефлексотерапія;  
 мануальна терапія; 
 ЛФК, масаж;  
 блокади з введенням лікарських речовин перідурально;  
 витягування шийного відділу хребта 

Штат співробітників:  381 (в т.ч. лікарів – 58) 

Потужність:  280 ліжок (лікарня); 60 ліжок (невр. від.); 40 ліжок (терап. Від.)  

Щороку обслуговує:  близько 8,5 тис. хворих  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ. РЕВМАТОЛОГІЧНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ. ВІДДІЛЕННЯ СУДИННОЇ НЕВРОЛОГІЇ. ВІДДІЛЕННЯ СУДИННОЇ 
ХІРУРГІЇ. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ  

Адреса: вул. Федьковича, 91, м. Івано-Франківськ, 76008 

Телефон:  (0342) 58-04-62 (гол. лікар, факс); 52-81-18 

Електронна адреса: iks@okl.if.ua;  asu@okl.if.ua 

Веб-сайт: www.okl.if.ua 

Керівник: Семенів Ігор Петрович – головний лікар 

Реабілітаційні 
методики: 

медична (відновна терапія, реконструктивна хірургія); хроніодіаліз та 

детоксикація 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР.  
ВІДДІЛЕННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТОНІЇ. ІНФАРКТНІ ВІДДІЛЕННЯ. ВІДДІЛЕННЯ 
ХРОНІЧНОЇ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ 

Адреса: вул. Мазепи, 114, м. Івано-Франківськ, 76005  

Телефони: (0342) 52-70-62 (гол. лікар), 9-72-58 (поліклініка) 

Керівник: Якимчук Віктор Миколайович – головний лікар 

mailto:clinic1@il.if.ua
mailto:iks@okl.if.ua
mailto:iks@okl.if.ua
mailto:iks@okl.if.ua
http://www.okl.if.ua/
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 3. ТЕРАПЕВТИЧНІ ВІДДІЛЕННЯ. 
ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 

Адреса: вул. І. Франка, 30, м. Івано-Франківськ, 76018 

Телефони: (03422) 2-48-37 (гол. лікар),  2-53-29 (ВВЛ) 

Керівник: Стасюк Олексій Іванович – головний лікар 

Форми 
обслуговування: 

 стаціонар;  
 поліклініка;  
 д/стаціонар 

Штат співробітників:  181 чоловік (в т.ч. – 53 лікарів) 

Потужність: поліклініка: 250 чол. За зміну; денний стаціонар: на 30 ліжок 

Щороку обслуговує: більше 500 хворих 

ТЛУМАЦЬКИЙ БАЗОВИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ НА БАЗІ 
СІЛЬСЬКОЇ ЛІКАРСЬКОЇ АМБУЛАТОРІЇ 

Адреса: с. Нижнів, Тлумацький район, Івано-Франківська обл. 

Підпорядкування: Богородчанське товариство інвалідів “Надія” 

Види реабілітації: соціально-побутова; психологічна; трудова; медичний супровід 

Контингент:  інваліди І та ІІ групи (дорослі) 

Потужність:  80 місць 

Реабілітаційні 
методики:  

оздоровлення; спілкування; творчість; релігійні паломницькі 
подорожі; участь у міжнародних спортивних змаганнях інвалідів  

 

Санаторно-курортні установи 

1. Санаторії системи Міністерства охорони здоров’я 

ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “ЯСЕНЬ” ІМ. МИТРОПОЛІТА А. ШЕПТИЦЬКОГО  

Адреса: вул. Шевченка, 1, с. Ясень, Рожнятівський р-н, 77673 

Телефони: (034742) 2-11-46, 2-13-46, 3-63-01, 3-62-15 

Керівник: Васильків Зиновій Володимирович – директор  

Контингент:  діти 

Нозології:   кардіоревматологічна патологія; 
 патологія шлунково-кишкового тракту 

Методики:  пиття мінеральної води, масаж, ЛФК, фізіотерапія, дієтотерапія 

Штат співробітників:  9 лікарів, 53 працівники мед. персоналу 

Потужність:  150 місць 

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС “КАРПАТИ”     

Адреса: с. Новоселиця, м. Долина, Івано-Франківська область 

Телефон: (03477) 2-41-32; 2-42-27, 2-41-80, (0342) 55-59-58 

Контингент:  діти, дорослі 

Нозології:   захворювання серцево-судинної системи; інші захворювання 

Реабілітаційні 
методики:  

 бальнео- та водолікування (хвойні ванни, зрошення, внутрішній прийом 
мінеральної води «Мізунька»);  

 оксигенотерапія; інгаляції; фітотерапія; масаж; кліматотерапія 

Потужність:  150 місць 
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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1. ВІДДІЛЕННЯ: 
СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ; ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ; 
НЕВРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ; ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 

Адреса: вул. Богговутівська, 1, м. Київ, 04107 

Телефон: (044) 213-13-76 

Керівник: Анкін Микола – головний лікар, д.м.н. 

Реабілітаційні 
методики: 

Методики реконструктивної хірургії:  
 пластичні і реконструктивні операції на магістральних судинах; 
 протезування судин 

Методики відновної терапії: 
 лікування хворих на гіпертонічну хворобу в палатах “Біотрон”;  
 традиційні методи: електротерапія; магнітотерапія; лазеротерапія; 
 нетрадиційні методи: голкорефлексотерапія; Су-Джок-терапія; 

гіпносуггестотерапія 

Потужність:  705 ліжок (в т.ч. 80 ліжок – неврологічного профілю) 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА 
ЧАЕС 1 ТА 2 КАТЕГОРІЙ ТА ВДІВ ПОМЕРЛИХ ЛІКВІДАТОРІВ  

Адреса: вул. Щорса, 65-а, м. Біла Церква, Київська обл., 09100 

Телефон: (04463) 6-03-12; 4-61-07 

Керівник: Бандура Іван Миколайович – головний лікар 

УКРАЇНСЬКИЙ ГОСПIТАЛЬ ДЛЯ ВОЇНIВ-IНТЕРНАЦIОНАЛIСТIВ ‘’ЛIСОВА 
ПОЛЯНА’’. ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. НЕВРОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса вул. 7-ма лінія, Пуща-Водиця, м. Київ, 04075 

Телефон: (044) 431-81-26 

Керівник: Нерода Володимир Іванович – головний лікар 

Контингент: учасники бойових дій; інваліди війни; сім’ї загиблих 

Методики: теплотерапія, гідролазерна ванна 

Потужність: терап. від. – на 80 ліжок; невр. від. – на 80 ліжок 

Щороку обслуговує: більш як 3,5 тисячі осіб 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИКО-СОЦIАЛЬНИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ВЕТЕРАНIВ ІНВАЛІДІВ ТА УЧАСНИКІВ ВОЄН 

Адреса с. Циблі, Переяслав-Хмельницький р-н, Київська обл., 08455 

Телефон: (04467) 5-28-93 

Керівник: Гріненко Юрій Олександрович – директор 

Контингент: обслуговує як Київську область, так і всю Україну 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи; 
 патологія бронхо-легеневої системи (ХНЗЛ); інша патологія 

Методики: фізіотерапія, ЛФК, медикаментозне лікування 

Потужність: 600 місць 

Щороку обслуговує: 9 тис. ветеранів 

Лікарні відновного лікування 
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ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ МВС УКРАЇНИ 

Адреса: Дніпропетровська вул. (17 км Н.-Обухівського тракту), м. Київ, 03026 

Телефон: (044) 259-35-60, 259-36-15 

Хвороби системи 
кровообігу: 
 

 ревматизм в н/ф (до 6 міс. після атаки) з ураженням клапанів серця або без 
нього в ст. компенсації або з НК не вище І ст.;  

 стан після митральної комісуротомії через 6-8 міс. після операції при 
компенсації або НК не вище І ст. без порушення ритму при відсутності 
активності ревматичного процесу; 

 стан після перенесеного міокардиту при НК не вище І ст. після закінчення 
гострих і підгострих явищ; через 6-8 міс. після зникнення клініко-
лабораторних ознак активності процесу без НК або з НК не вище І ст.; 

 кардіоміопатії без НК або з НК не вище І ст.;  
 ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія (І та II ФК ); 
 ГХ не вище II ст. доброякісного перебігу без частих кризів, несприятливих 

порушень серцевого ритму і провідності; ГХ III ст. некризового перебігу при 
стабільній стенокардії не вище II ФК і НК не вище ІІА ст. без тяжких 
наслідків порушення мозкового і коронарного кровообігу, без порушення 
азотовидільної функції нирок; 

 первинний чи повторний велико- та дрібновогнищевий інфаркт міокарду 
при будь-яких ускладненнях в гострому періоді, але при задовільному стані 
хворого до моменту направлення із стабілізацією змін ЕКГ чи при наявності 
динаміки, яка відображає формування післяінфарктного рубця;  

 хворі, які перенесли нестабільну стенокардію і адекватно виконують 
потрібний рівень фізичної активності; 

 нормо- чи брадіаритмічна форма постійної миготливої аритмії;  
 поодинока та часта, але не політопна, не групова і не рання (R-на-Т) 

екстрасистолія; АВ-блокада не вище І ст.;  
 аневризма серця без ознак НК чи при її наявності не вище І ст.;  
 судинні захворювання головного мозку; порушення церебр.кровообігу 

(після інсультів – не раніше, ніж через 6 міс.) за умови самообслуговування 
і самостійного пересування; хр. судинна енцефалопатія на фоні 
церебр.атеросклерозу і ГХ ІІІ ст. при НК не вище І ст.) 

Інші захворювання:  патологія КМС; обміну речовин; урологічні хвороби 

Реабілітаційні 
методики: 

кліматотерапія; водолікування (перлові, вуглекислі, кисневі, хвойні, 
скипидарні ванни, різні душі); грязелікування; фізіотерапія 
(електро-, світло-, лазеротерапія, інгаляції, киснетерапія), 
фітотерапія; масаж, ЛФК, теренкур, ігри 

Потужність:  75 ліжок (в т.ч. 40 – для відновного лікування хворих з числа 
учасників ЛНА на ЧАЕС, інші – терапевтичного профілю) 

КИЇВСЬКА МІСЬКА КУРОРТНА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ 
ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ 

Адреса: вул. Попудренка, 34, м. Київ, 02094 

Телефони: (044) 573-36-01 (факс), 573-36-01 

Керівник: Ткачов Микола Федорович  – головний лікар 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Контингент: застраховані особи, інваліди та учасники ВВВ; особи похилого віку, 
діти 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи; 
 реабілітація потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС; 
 реабілітація жінок після мастектомії 
 інша патологія 

Лікувальні чинники:  грязі Куяльницького лиману, озокерит із Прикарпаття  

Форми 
обслуговування:  

 денний стаціонар; 
 амбулаторна 
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Реабілітаційні 
методики: 

грязелікування, озокеритолікування, водолікування (підводний душ-
масаж, ванни, душі, всього – 20 видів), фізіотерапія, басейн, масаж 

Тривалість курсу: 21 день 

Потужність: близько 1 тис. хворих на добу 

МИРОНІВСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 

Адреса: вул. Пироженко, 1, м. Миронівка, Київська область, 08800 

Телефон: 8 (274) 5-24-95; 5-27-04 (факс) 

Керівник: Петро Лясківський – головний лікар 

Підпорядкування: Мінстерство охорони здоров’я України 

Контингент: пацієнти з Київської області та ін. областей України, країн СНД  

Хвороби системи 
кровообігу: 

 ГХ І-ІІ ст.; 
 гіпотонічна хвороба, ВСД 

Інші захворювання:  захворювання опорно-рухового апарату (профільний); 
 захворювання периферійної нервової системи (профільний); 
 захворювання шкіри; розлади статевої сфери 

Форма 
обслуговування: 

 стаціонарна; 
 амбулаторне лікування (проживання в приватному секторі)  

Тривалість курсу:  21 день (14 радонових ванн, з яких 12 – базових, 2 заключні). 
Повторний курс – через 6-8 міс. 

Ефективність 
реабілітації: 

дія радонотерапії триває протягом 2-3 міс. після процедур. При 
частому повторенні курсів – тривалі та стійкі ремісії 

Реабілітаційні 
методики:  

радонові ванни; хвойні, бішофітні ванни; циркулярний, висхідний 
душ, душ Шарко; масаж (ручний і підводний), ЛФК, різні види 
апаратної фізіотерапії, лазеротерапія, парафіно-озокеритові 
аплікації, тракції (сухі і підводні), локальна баротерапія; 
оперативне лікування 

Потужність:  50 ліжок 

СПЕЦIАЛIЗОВАНА МЕДИКО-САНIТАРНА ЧАСТИНА №11. ВІДДІЛЕННЯ 
ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ. ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Індустріальна, 3, м. Київ, 03057 

Телефон: (044) 446-68-39 

Керівник: Кнерцер Андрій Юрійович 

Контингент: працівники ВО “Київприлад”; КП “Кіровгеологія”; деяких ін. відомств 

Форми 
обслуговування: 

 стаціонарна; 
 денний стаціонар (у відділенні відновного лікування); 
 амбулаторна; 
 диспансерна (профілактичні огляди)  

Штат співробітників: 45 лікарів, 63 мед. сестри, 49 працівників допоміжних служб 

Потужність: д/с – на 20 ліжок; поліклініка – на 375 відвідувань за зміну 

 

Санаторно-курортні установи 
 

1. В підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я: 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ САНАТОРІЙ «ІРПІНЬ»  

Адреса: вул. Пушкінська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08200 

Телефони: (04497) 5-74-61, 5-64-42; 5-53-03 (факс) 

Хвороби системи  стан після оперативного втручання з приводу вад серця; 
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кровообігу:  патологія серцево-судинної системи 

Інші захворювання:  туберкульоз очей 

Зарахування: тільки за направленням 

 

2. В підпорядкуванні інших відомств: 

САНАТОРІЙ “ПЕРЕМОГА”. СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Пролетарська, 36, смт. Ворзель, Ірпінський р-н, Київська обл. 

Телефони: (04497) 4-65-10, 4-65-12, 4-60-85; 4-60-19 (факс) 

Веб-сайт: http://www.pobeda.ukrzdrav.com 

Підпорядкування: Міністерство праці та соціальної політики 

Контингент: дорослі (в т.ч. пенсіонери); діти віком від 4 до 14 років (у супроводі 
батьків) – з Києва, Київської області, інших областей України 

Нозології: 
 

 патологія серцево-судинної системи (дорослі); 
 ендокринна патологія (діти); цукровий діабет (діти та дорослі); 
 інша патологія (дорослі) 

Реабілітаційні 
методики: 

бальнео- та водолікування (гідролазерний душ, гідромасаж, перлинні 
ванни, міні-басейн; колонотерапія; внутрішній прийом мінеральних 
вод); дієтотерапія; фітотерапія, вітамінотерапія; ЛФК; масаж; 
синглетно-киснева терапія, інгаляції, аромотерапія, галотерапія; 
електро-, магніто-, лазеро-, УЗ-терапія; озокеритотерапія; сауна 

Тривалість курсу: 12, 14, 18, 21 та 24 дні 

КИЇВСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ ДЛЯ ДОРОСЛИХ “ПЕРЕМОГА” 

Адреса: вул. Бударіна, 3, м. Київ 

Телефони: (044) 451-30-00, 451-30-04, 451-30-05 

Підпорядкування: Міністерство праці та соціальної політики 

Контингент: дорослі 

ДП САНАТОРІЙ «ЗІРКА» 

Адреса: вул. В.Жовтня, 57, смт. Ворзель, Ірпінський р-н, 08296 

Телефони: (04497) 4-63-52, 4-62-11; 4-63-03 (факс) 

Електронна адреса: zirka@ukrzdrav.com 

Веб-сайт: http://www.zirka.ukrzdrav.com 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи; 
 патологія ОРА; нервової системи (профільний) 

Тривалість курсу: 12, 14, 18, 21 та 24 дні 

Потужність: 600 місць 

БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ САНАТОРІЙ «ЖОВТЕНЬ». РЕАБІЛІТАЦІЙНІ 
ВІДДІЛЕННЯ: ДЛЯ ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ГОСТРИЙ ІНФАРКТ 
МІОКАРДУ ТА ХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ НА СЕРЦЕВИХ СУДИНАХ; 
ДЛЯ ХВОРИХ З ЦЕРЕБРОВАКУЛЯРНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ 
 

Адреса: смт. Конча-Заспа, Київська обл. 

Телефон, факс: (044) 259-20-64  

Керівник: Владимиров О.А. – головний лікар 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Контингент: ветерани війни, праці, інваліди; ЛНА та потерпілі від аварії на ЧАЕС 

http://www.pobeda.ukrzdrav.com/
mailto:zirka@ukrzdrav.com
http://www.zirka.ukrzdrav.com/
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Хвороби системи 
кровообігу: 
 

 ІМ (первинний, повторний, велико- та дрібновогнищевий, трансмуральний) 
 нестабільна стенокардія напруги (при адекватному виконанні необхідного 

рівня фізичної активності); 
 стан після хірургічних втручань на коронарних судинах,  транслюмінальної 

ангіопластики, стентування, аорто-коронарного шунтування, резекції 
аневризми серця, хірургічного втручання з приводу аритмій серця при будь-
якому ускладненні в гострому періоді, але при задовільному стані на 
момент направлення в санаторій і стабілізації змін ЕКГ (не раніше 15-18 
днів після операції при відсутності п/о ускладнень і досягнення хворими 
певного рівня фізичної активності); 

 порушення серцевого ритму, після проведення адекватної антиаритмічної 
терапії і стабілізації стану: суправентрикулярна та шлуночкова аритмія 
після стабілізації в стаціонарі на рівні 1/6-1/10 екстрасистол на кількість 
серцевих скорочень; пароксизми миготливої аритмії чи пароксизмальної 
тахікардії при частоті пароксизмів не більше 1 разу на місяць; 

 ГХ І-III ст.; залишкові явища після порушень мозкового кровообігу; 
 ревматологічні захворювання (ревматизм в неактивній фазі); 
 ВСД 

Інші захворювання:  патологія суглобів: ревматоїдний артрит; остеоратрози; реактивні артрити; 
подагричний артрит; псоріатичний артрит; х-ба Бехтерева; 

 наслідки травм та захворювання ОРА;  патологія вагітності 

Порядок 
зарахування: 

До реабілітаційних відділень: у ранній післялікарняний період; п/о 
хворі – вже на 15-30 добу після операції. Приймаються хворі з 
клінік Інституту кардіології ім. Стражеска АМН України, Київського 
міського ревматологічного центру 

Реабілітаційні 
методики: 

 кліматотерапія; 
 бальнео- та гідротерапія: ванни (більше 12 видів, в т.ч. 4-камерні вихрові); 

підводний душ-масаж; гідропатія; гідрокінезотерапія;  
 внутрішній прийом мінеральних вод (типу “Броварська”, “Нафтуся”, 

“Свалява”, “Лужанська”, “Поляна Квасова”); 
 апаратна фізіотерапія (лазеротерапія, магнітотерапія, електросон, 

електроміостимуляція, “біоптронолікування”; інфрачервона сауна);  
 озокеритолікування;  
 психотерапевтична реабілітація;  
 баротерапія, гипобарічна оксигенація, синглетно-киснева терапія;  
 інгаляції; аеротерапія, фітотерапія, аерофітотерапія; спелеотерапія;  
 ЛФК, дозована ходьба, руховий режим, взимку – лижна траса; масаж; 
 дієтичне, додаткове та альтернативне харчування 

Тривалість курсу: 12-24 дні 

Штат співробітників: лікарі (кардіологи, терапевти, психотерапевти, фізіотерапевти); 
інструктори ЛФК, вихователі, підготовлений сер. та мол. м/персонал 

Фінансування: реабілітаційні путівки сплачує ФСС з ТВП 
 

САНАТОРІЙ “УКРАЇНА”. СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ГОСТРИЙ 
ІНФАРКТ МІОКАРДА, ПОРУШЕННЯ РИТМУ СЕРЦЯ, ХІРУРГІЧНІ 
ВТРУЧАННЯ НА СЕРЦЕВОМУ М’ЯЗІ ТА СУДИНАХ СЕРЦЯ 

Адреса: вул. К. Лібкнехта, 26, смт. Ворзель, Київська обл., 08296 

Телефони: (04497) 4-64-23, 4-61-25; 4-64-34 (факс) 

Керівники: Липовецький Андрій Микитович – головний лікар 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”  

Контингент: дорослі, діти (у віці 1-18 років) 

Хвороби системи 
кровообігу: 
 

 стан після подолання клінічних проявів інфаркту міокарда та інших 
коронарних нападів, відповідних хірургічних реконструкцій; 

 АГ, ІХС, ВСД, варикозне розширення вен 

Реабілітаційні  медикаментозна; 
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методики:  дієтотерапія (15 лікувальних столів); 
 фізіотерапія: 14 видів світлолікування, магнітотерапія;  
 фітоаромотерапія, аерофітоіонізація; 
 гідротерапія: 10 видів ванн, 7 різновидів лікувального душу;  
 масаж; кінезітерапія; 
 кліматотерапія (природно озоноване повітря); спелеотерапія; 
 психотерапія, психоемоційна підтримка; 
 внутрішній прийом мінеральної води “Нафтуся”; 

Діагностичні: ЕКГ-тестування з холтеровським моніторуванням 

Штат співробітників: понад 250 працівників (в т.ч. 23 лікарі, 48 мед. сестер) 

Тривалість курсу: 12,14, 18, 21 та 24 дні 

Щороку обслуговує: реабілітація понад 1500 осіб (в т.ч. 600 пацієнтів – кард. профілю) 

Фінансування: Фонд соц. страхування (путівки) 

ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ ЗАГАЛЬНОПРОФІЛЬНИЙ САНАТОРІЙ «ПОЛЯНА» 

Адреса: вул. Лісна, 1, смт. Баришівка, Баришівський р-н, 07500 

Телефон / факс: (04476) 5-14-33 

Контингент: діти 4-18 років 

Нозології:  хвороби серцево-судинної системи; 
 хвороби дихальної системи; шлунково-кишкового тракту 

Щороку обслуговує: близько 3 тис. осіб 

САНАТОРИЙ “ПРОЛІСОК”  

Адреса: вул. Солов’яненка, 369, смт. Козин, Обухівський р-н, 08711 

Телефони: (04472) 3-76-92, 3-76-91 (факс); 3-76-79 

Контингент: діти до 15 років 

Нозології:   кардіологічна патологія; інша патологія 

САНАТОРІЙ «ПРАЦЯ» 

Адреса: вул. Червонофлотська, 9, смт. Пуща-Водиця, Київська обл. 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Нозології:  хвороби серцево-судинної системи; 
 хвороби нервової системи. 

Методики: кліматотерапія, бальнеотерапія, фізіотерапія, ЛФК, теренкур 

САНАТОРІЙ ІМ. 1 ТРАВНЯ  

Адреса: вул. Гамарника, 28, смт. Пуща-Водиця, Київська обл. 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Нозології:  хвороби серцево-судинної системи; 
 хвороби нервової системи 

Методики: вуглекислі, кисневі, скипидарні, перлові, соляно-хвойні ванни 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ САНАТОРІЙ «ПУЩА-
ВОДИЦЯ». ВІДДІЛЕННЯ: КАРДІОЛОГІЧНЕ; НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

Адреса: вул. Гамарника, 60, смт. Пуща-Водиця, Київська обл.  

Телефон, факс: (044) 431-97-70  

Підпорядкування: Міністерство оборони України 

Нозології:   патологія серцево-судинної системи; 
 інша патологія 
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Реабілітаційні 

методики: 

 

 кліматотерапія; 
 водолікування (ванни, лікувальні душі); 
 лікувальне плавання в басейні, сауна; 
 грязелікування;  
 електросвітлолікування; 
 інгаляційна терапія; 
 аеросолярій; 
 мінеральна вода (з ропи джерела N1 і N6 курорту Моршин);  
 масаж, мануальний масаж; ЛФК, лікувальне веслування; спортивні ігри; 
 лікувальне харчування;  
 гірудотерапія 

 

БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ “МАЯК”      

Адреса: вул. Юнкерова, 58, 11-лінія, смт. Пуща-Водиця, Київська обл. 

Телефон: (044) 431-94-23  

Реабілітаційні 
методики: 

 фізіотерапія (електросвітлолікування, УЗ-терапія, електрофорез, ДДТ, 
тубус-кварц, УВЧ, СВЧ, д’Арсонвалізація, ампліпульс, магнітотерапія); 

 гидропатія: душ Шарко, циркулярний душ; підводний душ-масаж; ванни; 
зрошування; басейн, сауна; 

 ЛФК; лікувальний масаж (ручний); 
 психологічне розвантаження;  
 тюбаж печінки, жовчного міхура;  
 інгаляції; спелеотерапія;  
 гірудотерапія;  
 фітотерапія: кисневі коктейлі, трав’яні відвари;  
 медикаментозне лікування 

Реабілітаційне 
обладнання: 

велотренажери, еспандери, диски здоров’я, шведська стінка, 
масажери, профілактор Евмінова 

КАРДІОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ВОРЗЕЛЬ» 

Адреса: вул. Леніна, 1, смт. Ворзель, 08296 

Телефони: (04497) 4-60-93, 4-73-46; 4-63-81 (факс) 

Підпорядкування: НАН України 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи; 
 патологія нервової системи 

 

САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ ”ДІБРОВА” 

Адреса: вул. Лісова, 2-а, м. Біла Церква, Київська обл., 09111 

Телефон: (04463) 6-47-94, 6-52-25; 6-35-45 (факс) 

Керівник: Штик Андрій Юрійович – головний лікар 

Підпорядкування: МНС України 

Контингент: діти та дорослі, що постраждалі від наслідків аварії на ЧАЕС 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи; 
 патологія органів травлення; ОРА; нервової системи 

Реабілітаційні 
методики: 

бальнеотерапія (ванни: радонові, шавлієві, йодо-бромні, бішофітні, 

хвойні, морські); масаж, ЛФК; озокерито-, електросвітлотерапія 
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Реабілітаційні заклади системи Міністерства праці та 

соціальної політики 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ  

Адреса: с. Лютіж, Вишгородський р-н, Київська обл., 07352 

Телефони: 8 (296) 3-30-11; (044) 425-84-91, 425-84-92, 425-84-93, 425-84-95 

Факси: (04496) 4-00-09, 4-00-10, 4-00-11 

Керівник: Авраменко Микола Леонідович – директор  

Електронна адреса: vcpri@ukr.net 

Веб-сайт: http://www.moz.gov.ua 

Види реабілітації: професійно-трудова; соціально-психологічна; медичний супровід 

Контингент:  інваліди І-ІІІ гр. Працездатного віку (громадяни України, що постійно 
живуть на території України, перебувають на обліку в органах СЗН) 

Порядок 
зарахування: 

за направленням регіональних УП та СЗН, відділень Фонду соц. 
захисту інвалідів, Державного центру зайнятості, підприємств, 
установ, організацій, ГО інвалідів; ФСС внаслідок нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань 

Документи: 
 заява на проходження професійної реабілітації (із зазначенням обраної 

професії, групи інвалідності, місця проживання, номера д/тел., засобів 
пересування, необхідності працевлаштування після навчання); 

 документ про освіту (копія); 
 медична довідка (форма 086-У), із зазначенням інвалід. Діагнозу і супутніх 

захворювань, висновком мед. комісії про проф. придатність в редакції: 
„навчатися та працювати за обраною робітничою професією ____ може”; 

 довідка МСЕК про встановлення групи інвалідності (копія); 
 індивідуальна програма реабілітації, видана МСЕК; 
 виписка з амбулаторної картки (динаміка інвалід. З-ня за ост. 2 роки); 
 довідка психіатра, нарколога, онколога; проктолога (для осіб старше 30 р.); 
 паспорт (копія); 
 довідка з місця проживання; 
 2 фотокартки розміром 3x4 см; 
 копія довідки про ідентифікаційний номер з податкової інспекції; 
 картка індивід. Профконсультації клієнта (з місцевого центру зайнятості); 
 гарантійний лист про працевлаштування від організацій (якщо є)  

Зарахування за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб – за 
контрактом. Приймальна комісія за 15 днів до початку занять 
надсилає виклик із зазначенням дати прибуття, повідомляючи про це 
регіональні органи СЗН. Протягом 5 днів – мед. обстеження та проф. 
тестування 

Режим роботи: навчання за академ. Годинами при 30-год. Тижневому навантаженні 

Тривалість курсу:  2-5 міс. (повторно за кошти держбюджету – лише за висновком МСЕК) 

Реабілітаційні 
методики: 

Медичної реабілітації: фізіотерапія; гідрокінезотерапія; фізична 
реабілітація; бальнеолікування; масаж 

Професійної реабілітації: за стандартами та рекомендаціями МОП 

Професійне 
навчання: 

оператор комп’ютерного набору (курс навчання – 5 міс.); секретар 
керівника організації, підприємства, установи ( 5 міс.); 
вишивальниця (5 міс.); соціальний робітник (5 міс.); перукар (5 
міс.); взуттьовик з ремонту взуття (3,5 міс.); швачка (5 міс.); слюсар 
з ремонту автомобілів (5 міс.); бджоляр (2 міс.) 

Диплом та 
працевлаштування: 

видається свідоцтво державного зразка про присвоєння робітничої 

mailto:vcpri@ukr.net
http://www.moz.gov.ua/
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професії; працевлаштування – згідно чинного законодавства 

Потужність: 136 місць 

Фінансування:  бюджетне (проживання, харчування, медичне супроводження, 
забезпечення медикаментами  і лікарськими засобами –безоплатно 
за рахунок коштів Державного бюджету; заходи професійної 

реабілітації та навчання – за рахунок коштів Фонду соціального 
захисту інвалідів і ФСС від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань  
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КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 

 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ 

Адреса: просп. Університетський, 2/5, м. Кіровоград, 25030 

Телефони: (0522) 59-71-00, 59-71-70; 55-13-05 (факс) 

Електронна адреса: kol@shtorm.com 

Керівник: Шевчук Микола Тодорович – головний лікар 

Потужність:  875 ліжок 

 

ОБЛАСНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР. РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС  

Адреса: вул. Волкова, 1-а, м. Кіровоград, 25030 

Телефон, факс: (0522) 55-73-10 (т/ф), 24-52-53 

Керівник: Покрова Володимир Данилович – головний лікар 

Контингент:  особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 

Потужність:  40 ліжок (в т.ч. реабілітаційних – 30) 

Щороку обслуговує:  реабілітаційне відділення: близько 500 хворих 

ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ. 
КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ  

Адреса: вул. Короленка, 58, м. Кіровоград, 25006  

Телефони: (0522) 27-04-62, 24-06-79; 34-11-44 (факс); 34-11-30, 34-11-55 

Керівник: Сябренко Генадій Петрович – головний лікар 

Контингент:  інваліди та ветерани ВВВ та прирівняні до них контингенти  

Обслуговування:   стаціонар; амбулаторно 

Методики:  електро-, світло-, лазеро-, озокеритолікування, ЛФК, масаж 

Реабілітаційне 
обладнання:  

магніто-лазерний апарат “АМЛТ”, віброакустичний апарат з ІЧ-теплом, 
УЗ-інгалятор “Мусон”, апарати “Корона”, “Маг-3” 

Тривалість курсу:  18-24 дні 

Потужність:  210 ліжок 

Щороку обслуговує:  близько 4 тис. хворих та інвалідів 

Приватні реабілітаційні заклади 

ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР “АПРІКА”  

Адреса: вул. Карла Маркса, 286, м. Кіровоград 

Телефон: (0522) 36-11-27; 8-050-925-78-59 (моб.) 

Керівник: Бондарчук Сергій Павлович – директор  

Хвороби системи 
кровообігу: 
 

 кардіосклероз (міокардитичний, атеросклеротичний); 
 міокардодистрофія (ендокринного, токсичного, інфекційного генезу); 
 церебральний атеросклероз (початкові форми); 
 ІХС (початкові форми); ГХ І, II ст.; ВСД; гіпотонічна хвороба;  
 ревматичні пороки мітрального клапану;  
 ендартеріїти, флебіти, тромбофлебіти 

Інші захворювання:  патологія ОРА (профільний); гінекологічна патологія; 
 патологія ШКТ; ендокринної системи; тазової очеревини і клітковини  

mailto:kol@shtorm.com
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Обслуговування:  амбулаторно; консультації 

Режим роботи:  8.00-18.00 (щоденно) 

Зарахування:  самозвернення 

Реабілітаційні 
методики:  

 бальнео- та водолікування: ванни (радонові, жемчужні, хвойні, морські, 
йодобромні, кисневі); душі (Шарко; підводний душ-масаж); підводне 
витягування хребта; гідроколонотерапія, зрошування; 

 грязелікування (грязями Сакського озера); 
 інгаляції (ліками та бальзамами); 
 електро-, магніто-, тепло-, УЗ-, лазеротерапія (в т.ч. ВЛОК); 
 масаж (усі види); мануальна терапія 

Фінансування: власна господарська діяльність. Лікування: платне. 

 

Лікарні відновного лікування 

ЗНАМ’ЯНСЬКА ОБЛАСНА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ  

Адреса: вул. Г. Сталінграда, 6, м. Знам’янка, Кіровоградська обл., 27403 

Телефон: (05233) 5-20-68; 5-23-49; 7-11-04; 7-10-71 (начмед) 

Керівник: Шандра Ганна Василівна – головний лікар 

Контингент:  дорослі, діти (з Кіровоградської області та ін. обл. України, країн СНД) 

Природні лікувальні 
чинники:  

 мінеральні води Знам’янського родовища (гідро-карбонатно-натрієво-
магнієво-кальцеві-сульфатні); води з наявністю радону та заліза; 

 мулові сульфідні грязі Сакського озера  

Профільні нозології:  захворювання ОРА; центральної нервової системи 

Інші захворювання:  захворювання серцево-судинної системи;  
 патологія ШКТ; ендокринної системи; шкіри; гінекологічна патологія 

Обслуговування:   стаціонарна; амбулаторно 

Реабілітаційні 
методики:  

 бальнео- та водолікування: ванни (радонові, перлинні, хвойні, морські, 
йодобромні, сірководневі, кисневі, контрастні, 4-х камерні, хвильові); душі; 
підводне витягування хребта; промивання та зрошування;  

 внутрішній прийом мінеральної води; 
 масаж (ручний, механічний, підводний); механотерапія (на апаратах); 
 електро-, магніто-, лазеро-, світло-, УЗ-терапія, баротерапія, біорегуляція; 
 парафіно-, озокерито-, грязелікування (аплікації, внутрішньопорожнинне); 
 інгаляції (ліків, бальзамів); дієтотерапія; оздоровчий режим 

Ефективність:  85-95% осіб: нормалізація порушених ф-цій, відновлення 
працездатності 

Штат співробітників: 176 

Потужність:  450 ліжок (в т.ч. 150 ліжок для дорослих) 

 

Санаторно-курортні установи 

САНАТОРИЙ “ГУСАРСЬКЕ УРОЧИЩЕ” 

Адреса: вул. Горького, 1, с. Піддубне, Ново-Український р-н, 27142 

Телефон / факс: (05251) 2-30-38; (050) 210-89-63 

Керівник: Битко Володимир Олександрович – директор 

Підпорядкування: Укоопспілка 

Нозології:  захворювання серцево-судинної системи;  
 інші захворювання 
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 

Адреса: кв. 50-річчя Оборони Луганська,14, м. Луганськ, 94045 

Телефон: (0642) 53-20-58 

Керівник: Соляник Федір Трохимович – головний лікар 

ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ  

Адреса: вул. Теніста, 4, м. Луганськ, 91045 

Телефон: (0642) 57-06-20, 53-30-45       

Керівник: Перепеліцин Юрій Іванович – головний лікар 

ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР 

Адреса: вул. Радянська, 68, м. Луганськ, 91016 

Телефон: (0642) 53-73-18 

Керівник: Горбатенко Олександр Вікторович – головний лікар 

СТАРОБІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА ЛІКАРНЯ 

Адреса: вул. Набережна, 3, м. Старобільськ, Луганська обл., 92700 

Телефон: (261) 2-14-75, 2-22-64 

Керівник: Макляк Людмила Григорівна – головний лікар 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА ПОЛІКЛІНІКА ІМ. ПРОФ. ЩЕРБАКА   

Адреса: вул. Даля, 7, м. Луганськ, 91055 

Телефон: (0642) 52-01-06 

Керівник: Бородіна Людмила Володимирівна – головний лікар 

АЛЧЕВСЬКА ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА ПОЛІКЛІНІКА 

Адреса: пл. К. Маркса, 13, м. Алчевськ, 94200 

Телефон: (06442) 9-48-92 

Керівник: Осадчук Алла Михайлівна – головний лікар 

СТАХАНІВСЬКА ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА ПОЛІКЛІНІКА 

Адреса: вул. К. Лібкнехта, 48-а, м. Стаханів, 94000 

Телефон: (06444) 4-19-29, 2-23-14 

Керівник: Плотникова Тетяна Антонівна – головний лікар 

 

Санаторно-курортні установи 
 

1. В підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я: 

ЛУГАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ 

Адреса: кв. 50-річчя Оборони Луганська, 25, м. Луганськ, 91045 

Телефони: (0642) 63-01-01, 55-17-11 

Керівник: Макарова Лариса Юріївна 

Контингент:  діти 7-14 років 
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2. Санаторії інших відомств: 
 

САНАТОРІЙ “ПЕРЛИНА” 

Адреса: вул. Леніна, 218, смт. Новопсковськ, Луганська обл., 92300 

Телефони: (06463) 2-11-90; 2-19-93 (факс) 

Підпорядкування: Міністерство праці та соціальної політики  

Контингент:  дорослі 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи; 
 патологія шлунково-кишкового тракту; 
 патологія опорно-рухового апарату; периферичної нервової системи 

САНАТОРІЙ “СОСНОВИЙ” 

Адреса: п/в Лиман-1, Старобільський р-н 

Телефон / факс: (06454) 3-22-35 

Підпорядкування: Міністерство праці та соціальної політики  

Контингент:  дорослі 

Нозології:   патологія серцево-судинної системи; 
 патологія нервової системи 

САНАТОРІЙ “ОЗЕРНИЙ” 

Адреса: м. Кремінна, 92900 

Телефон / факс: (06454) 3-22-35 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Контингент:  дорослі 

Інші захворювання:  патологія серцево-судинної системи; 
 патологія нервової системи; органів дихання 

 

Реабілітаційні установи системи Міністерства праці та 

соціальної політики 
 

ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ, МЕДИЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ. ВІДДІЛЕННЯ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Адреса: вул. Победоносна, 15 (Центр); вул. Волгоградська, 62 (від.), Луганськ  

Телефон: (0642) 33-49-27, 33-49-25 (від. мед. реабілітації); 58-99-66 

Факс: (0642) 34-42-84 

Керівник: 
Безполудін Євгений Дмитриевич – директор 
Чечьоткіна Олена Олександрівна – зав. від. мед. реабілітації  

Види реабілітації: професійна; соціальна; психологічна; медична 

Контингент:  дорослі 

Нозології:  
 

 комбіновані порушення здоров’я (в т.ч. серцево-судинна патологія); 
 ураження ЦНС та порушення опорно-рухового апарату 

Форми 
обслуговування: 

 амбулаторна; 
 денне перебування (12 ліжок); 
 домашній патронаж 

Режим роботи:  денний 

Тривалість курсу:  індивідуально, програм професійної реабілітації – 6 місяців 

Зарахування:  за направленням УП та СЗН 

Реабілітаційні 
методики: 

 медичної реабілітації: медикаментозні засоби, психотерапія, фізіотерапія, 
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ЛФК (під динамічним контролем лікарів за адекватністю навантажень і 
ефективністю реабілітації). Спеціальні методи діагностики і моніторингу 
стану здоров’я і працездатності інваліда, що дозволяють коректувати ІПР в 
процесі реабілітації 

 професійної реабілітації: експертиза професійної придатності і підбір нової 
професії; визначення ступеню професійної придатності і сферу, де курсант 
може бути працевлаштований після навчання. Розробка ІПР для інвалідів. 
Урахування ІПР, які видавалися МСЕКами.  

 корекційно-відновна робота, реабілітація засобами освіти 

Професійне 
навчання: 

 оператор комп’ютерного набору (навчання в Центрі); 
 направлення  на навчання у Всеукраїнський центр професійної реабілітації 

інвалідів (смт. Лютіж Київської області); 
 за спеціальностями «Соціальний працівник», «Основи підприємницької 

діяльності» (формування груп навчання на базі Регіонального інституту 
менеджменту); 

 відбір інвалідів для навчання у вищих і спеціалізованих учбових закладах 
МОН, а також на курсах Центрів зайнятості 

Обладнання: фізіотерапевтичне, обладнання майстерень 

Фінансування:  бюджетне, спонсорські внески 
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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Заклади системи Міністерства системи охорони здоров’я 
 

ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ ТА 
РЕПРЕСОВАНИХ ІМ. ЮРІЯ ЛИПИ. ТЕРАПЕВТИЧНІ ВІДДІЛЕННЯ. 
НЕВРОЛОГІЧНІ ВІДДІЛЕННЯ. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. В. Івасюка, 31, м. Львів-Винники, 79088 

Телефон: (0322) 96-11-45 (факс), 96-11-83, 96-25-83, 96-11-40 

Керівник: Рафалюк Іван Якович – начальник госпіталю 

Контингент:  інваліди війни та збройних сил, учасники бойових дій, учасники 
війни, особи, прирівняні за пільгами: репресовані та політв’язні, 
учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, учасники подій в Афганістані, 
діти війни, самотні громадяни похилого віку 

Реабілітаційні 
методики:  

Відновна терапія: 
 медикаментозне лікування; 
 ЛФК; масаж (в т.ч. масаж на кушетці з електроприводом); 
 фізіотерапія: гальванізація, електрофорез (в т.ч. з бішофітом), терапія 

імпульсним магнітним полем, лазеротерапія, голкорефлексотерапія, 
електропунктура); 

 фітотерапія 

Реконструктивна хірургія: 
 венекзерези з міні-доступами 

Форми 
обслуговування:  

 стаціонарна 
 амбулаторно 

Зарахування:  за направленням лікаря 

Потужність:  810 ліжок (в т.ч. 385 – терап.); поліклініка: на 250 відвід. В зміну 

Щороку обслуговує: близько 15 тис. пацієнтів 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ. 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СЕРЦЕВО-СУДИННИЙ ЦЕНТР  

Адреса: вул. Чернігівська 7, м. Львів, 79010 

Телефони: (032) 275-50-20; 275-75-21; 275-50-40, 275-78-15 (факс) 

Електронна адреса: lokl@ukr.net   

Веб-сайт: www.hospital.lviv.ua  

Керівник: Лемішко Олександр Богданович – головний  лікар   

Реабілітаційні 
методики:  

 методики реконструктивної хірургії: ендартеректомії коронарних судин, 
аорто-коронарне шунтування на працюючому серці; операція Норвуда-
Сано – при вроджених вадах серця); 

 комплексне лікування психосоматичних синдромів із застосуванням 
медикаментозних засобів та реабілітації; 

 стандарти післязмінної реабілітації, диспансеризації та лікування робітників 
вугільних підприємств; 

 професійний відбір та моніторинг стану адаптації організму працівників в 
умовах дії загальної вібрації 

Штат спіробітників:  більше 2 тис. мед. персоналу (в т.ч. більш як 400 лікарів) 

Потужність:  1110 ліжок 

Щороку обслуговує:  30 тис. пацієнтів (понад 16 тис. хірургічних втручань) 
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ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ 
КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР. КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. ІНФАРКТНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Кульпарківська, 35, м. Львів, 79015 

Телефони: (0322) 35-23-81, 35-33-01 (факс); 34-41-64, 52-70-62 (гол. лікар) 

Керівник: Павлик Степан Степанович – головний лікар 

Форми 
обслуговування: 

 стаціонар; 
 амбулаторно-поліклінічна; 
 диспансерна 

Режим роботи:  стаціонар – цілодобово, поліклініка – 9.00-15.00 

ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 

Адреса: вул. Словацького, 14, м. Львів, 79000 

Телефон: (0322) 97-08-60 

Керівник: Мойсеєнко Валентин Анісімович – головний лікар 

Види реабілітації: медична; соціальна 

КОМУНАЛЬНА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 5 М. ЛЬВОВА. ЦЕНТР СТАЦІОНАРНОЇ 
ДОПОМОГИ. РЕАБІЛІТАЦІЙНА ЛІКАРНЯ У СМТ. РУДНО 

Адреса: вул. Виговського, 32, м. Львів, 79001; смт. Рудно (філія) 

Телефон: (0322) 62-72-07; 62-70-70, 62-71-22, 62-71-24, 69-99-61 

Керівник: Лемішко Борис Богданович – головний лікар 

Форми 
обслуговування: 

 денний стаціонар (центру сімейної медицини – на 23 ліжка); 
 стаціонар 

Методики:  винесення експертно-трудових рекомендацій; 
 відновне лікування хворих з медико-соціальною реабілітацією  

Потужність: 53 ліжка (в т.ч. 20 терапевтичних, 20 неврологічних) 

КОМУНАЛЬНА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 5 М. ЛЬВОВА. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Коновальця, 26, вул. Чупринки, 45, м. Львів, 79044 

Телефон: (032) 237-87-32 (гол. лікар); 237-06-96; 235-14-22 

Електронна адреса: phisiother@jandex.ru  

Керівник: Матвієв Богдан Михайлович – головний лікар 

Ретвінська К. – зав. відділенням 

Нозології:  терапевтична патологія ( в т.ч. серцево-судинна); 
 пульмонологічна патологія; інша патологія 

Реабілітаційні 
методики: 

 електролікування: гальванізація, лікарський електрофорез; 
д’Арсонвалізація; СМС-, УЗ-, УВЧ-, мікрохвильова терапія; магнітотерапія; 

 світлолікування: кварцеве опромінення, лазеротерапія; 
 лікувальна фізкультура, масаж 

МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6 М. ЛЬВОВА. ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОГО 
ЛІКУВАННЯ 

Адреса: вул. Медової Печери, 1, м. Львів, 79002 

Телефон: (0322) 71-91-25; 71-81-97 (відділення відновного лікування) 

Керівник: Кіт Михайло Михайлович – головний лікар 

МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7 М. ЛЬВОВА. ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З 
ІНФАРКТОМ МІОКАРДУ 

Адреса: вул. Кліматична, 66, м. Львів-Брюховичі, 79901 

mailto:phisiother@jandex.ru
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Телефон: (0322) 59-31-59; 59-36-44; 59-37-44 (від. реабілітації хворих з ІМ) 

Керівник: Першин Валерій Федорович – головний лікар 

СТРИЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ КАБІНЕТ  

Адреса: вул. Дрогобицька, 50, м. Стрий, Львівська обл., 85400 

Телефон: (03245) 5-24-70 

Керівник: Лафінчук Микола Григорович – головний лікар 

СТРИЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ. 
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. О. Басараб, 15, м. Стрий, Львівська обл. 

Телефон: (03245) 5-34-01 (факс); 5-22-79 (гол. лікар) 

Електронна адреса: striycrl @ ukr.net 

СТЕБНИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2 

Адреса: вул. Січових Стрільців, 2, м. Стебник-Дрогобич, Львівська обл. 

Телефон: (244) 4-01-81 

Контингент: працюючі калійного комбінату 

Нозології: професійна патологія 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №1. КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. ВІДДІЛЕННЯ 
ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 

Адреса: вул. Шептицького, 9, м. Дрогобич, 82104 

Телефон: (244) 3-10-77; 3-15-14 (від. відновного лікування) 

Керівник: Бігуняк Володимир Андрійович – головний лікар 

РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ № 2 СМТ. СХІДНИЦЯ  

Адреса: вул. Промислова, 10, смт. Східниця-Борислав, 82300 

Телефон: (03248) 4-80-48; 4-80-49 

Керівник: Сенишин Дмитро Мар’янович – головний лікар 

Лікарні відновного лікування 

БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ М. МОРШИНА 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Адреса: вул. Паркова площа, 3, м. Моршин, Львівська обл.  

Телефон: (03260) 6-05-66, 6-07-72, 6-07-65 

Профільні нозології:  захворювання органів травлення  

Супутні нозології:  патологія органів опори і руху, хребта; наслідки травм КМС; 
 патологія органів дихання; сечостатевої системи; 
 серцево-судинна патологія; 
 патологія обміну речовин; шкіри; ротової порожнини 

Лікувальні чинники: мінеральна вода джерел № 1, № 4 та № 6 

Реабілітаційні 
методики: 

 бальнео- та водолікування: ванни (мінеральні, перлинні, хвойні, 
йодобромні, ароматичні); душі (Шарко, гідролазерний, циркулярний, 
висхідний, дощовий; підводний душ-масаж); зрошування, мікроклізми; 
гідроколонотерапія; внутрішній прийом мінеральної води;  

 теплолікування – озокеритотерапія, електрофорез грязі, грязеві тампони;  
 ЛФК (лікувальна гімнастика, механотерапія); масаж (усі види); 
 фізіотерапія: електро-, УВЧ-, світло-, УЗ-, лазеротерапія; інгаляції; 
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 рефлексотерапія, мануальна терапія (за додаткову платню) 

Умови перебування: Проживання по курсівках – у пансіонатах: «Динамо», «Борис», 
«Зорецвіт», «Моршин» або розміщення у приватному секторі 

Потужність: до 4 тис. процедур у день 

 

                                     

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 

Адреса: вул. І. Івасюка, 31, м. Винники; вул. Вітвера, 10, м. Львів, 79088 

Телефон: (0322) 75-49-16 

Керівник: Шевчук Ярослав Михайлович – головний лікар  

Потужність:  150 ліжок (стаціонар), 200 відвідувань (амбулаторно) 

Штат співробітників:  165 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ № 3 У М. СОСНІВКА 

Адреса: вул. Грушевського, 47, м. Соснівка-Червоноград, 80193 

Телефон: (249) 4-41-54 

Керівник: Баранюк Богдан Іванович – головний лікар 

Контингент: шахтарі 

Нозології:  туберкульоз; 
 професійні захворювання; 
 патологія внутрішніх органів (в т.ч. серцево-судинні захворювання) 

Потужність:  100 ліжок 

 

Реабілітаційно-оздоровчі центри 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ №2. 
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ГОВЕРЛА» ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
БРАТСТВА ВОЇНІВ ОУН-УПА  
 

Адреса: вул. І. Франка, 76, м. Моршин, Стрийський р-н, 82482 

Телефон: (0322) 2-606-4-173 

Керівник: Николишин Іван – головний лікар 

Контингент: учасники національно-визвольного руху (з усієї України); колишні 
політв’язні та репресовані 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 ішемічна хвороба серця;  
 гіпертонічна хвороба;  
 тромбофлебіт 

Інші захворювання:  патологія шлунково-кишкового тракту: хр. коліт, хр. холецистит; 
 патологія ОРА, наслідки травм: остеохондроз; деформації, переломи 

Реабілітаційні 
методики: 

бальнео- та водолікування: ванни (хвойні, морські, гліцеринові, 
гідромасажні); зрошення; внутрішній прийом мінеральних вод 

(«Моршинська», джерела № 4, № 6); парафіно- та 
озокеритолікування; апаратна фізіотерапія (електрофорез, магніто- 
та ампліпульс-терапія, д’Арсонваль); масаж; фітотерапія (трав’яні 
коктейлі), медикаментозна терапія 

Тривалість курсу: 24 дні. Курс реабілітації пацієнт може пройти 1 раз на 5 років 
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Порядок 
зарахування: 

ветерани ОУН-УПА та реабілітовані громадяни, які перебувають на 
обліку в органах П та СЗН, можуть безкоштовно отримати путівки 

Потужність:  75 ліжок 

Щороку обслуговує: до 1 тис. пацієнтів 

Фінансування: бюджетне (обласні бюджети); спонсорське 

Санаторно-курортні установи 
 

1. В підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я: 

ЛЬВІВСЬКИЙ РЕВМОКАРДІОЛОГІЧНИЙ ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ 

Адреса: вул. Коновальця, 116, м. Львів, 79057 

Телефон: (0322) 35-31-24; 38-45-28 

Керівник: Скибчик Леся Ярославівна – головний лікар 

Контингент:  діти до 17 років 

2. В підпорядкуванні інших відомств: 

САНАТОРІЙ “ВЕСНА” 

Адреса: вул. Суховоля, 33, м. Трускавець, Львівська обл., 82200  

Телефон: (03247) 5-45-95, 5-17-61; 6-88-45 (факс) 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Контингент: батьки з дітьми (з будь-якого віку) 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 ВСД; 
 кардіоневрози 

Інші захворювання: Основні захворювання: 
 патологія органів травлення; обміну речовин; нирок і сечовивідних шляхів; 

Супутні захворювання: 
 порушення ОРА; ЦНС та периферичної нервової системи; 
 патологія статевої сфери; 
 хр. захворювання бронхо-легеневої системи 

Природні лікувальні 
чинники: 

хлорідно-натрієва вода “Фердинанд”, хлоридно-сульфатна вода 

“Едвард”, натрієво-магнієва ропа “Катерина”, слабка сіроводородна 
вода “Катерина”, гідросульфідно-хлоридно-натрієва (“Фердинанд”) 
водами; “Нафтуся”; мінеральна вода джерела 5-РГ 

Реабілітаційні 
методики:  

бальнеотерапія: ванни (мінеральні, перлинні, вуглеродно-кисневі); 
зрошування, тюбажі, гідроколонотерапія; лікувальні процедури у 
басейні; масаж, ЛФК, механотерапія; фізіотерапія; дієтотерапія 

Тривалість курсу: 20-28 днів 

Потужність:  520 ліжок (30 ліжок – реабілітаційне відділення) 

САНАТОРІЙ ДЛЯ ДІТЕЙ З БАТЬКАМИ “ПРОЛІСОК”   

 

Адреса: вул. Проліскова, 10, м. Моршин, Стрийський р-н, 82482  

Телефон: (03260) 6-10-50 (гол. лікар), 6-10-51 (факс); 6-10-55, 6-10-65  

Керівник: Бабкевич Петро Павлович – головний лікар 

Підпорядкування: ЗПТ “Укрпрофоздоровниця” 
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Види реабілітації: медична; педагогічна 

Контингент:  батьки з дітьми (від 4-х до 16-ти років) 

Профільні нозології:  патологія органів травлення; нирок, сечовивідних шляхів; статеві розлади;  
 реабілітація пацієнтів із зон підвищеного радіаційного забруднення 

Супутні нозології:  захворювання серцево-судинної системи; 
 захворювання нервової системи; порушення обміну речовин 

Природні лікувальні 
чинники:  

 мінеральні води ділянки “Боніфацій”: води хлоридно-сульфатно-натрієво-
магнієвого складу з мінералізацією 200-250 г/л;  

 мінеральні води ділянки “Баня”: води сульфатно-хлоридного магнієво-
натрієвого складу з мінералізацією 140-160 г/л;  

 торф’яні грязі Великолюбінського родовища Львівської області 

Реабілітаційні 
методики:  

 бальнеотерапія: ванни (хвойні, мінеральні, перлинні); душі; зрошування; 
гідропатія; внутрішній прийом мінеральних вод; 

 лікувальне збалансоване харчування; 
 фізіотерапія (електро- та світлолікування, магніто- та лазеротерапія); 

інгаляції; пелоідотерапія; 
 ЛФК, масаж; 
 рефлексотерапія, фітотерапія, аеротерапія, психотерапія; 
 власна методика лікування пацієнтів із зон радіаційного забруднення;  
 навчально-виховна та культурно-масова робота 

Потужність:  500 місць 

САНАТОРІЙ “ЛЮБІНЬ ВЕЛИКИЙ”. ФІЛІЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ ТА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ІНВАЛІДІВ (БАЛЬНЕОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ ЦЕНТРУ) 

Адреса: вул. Львівська, 16, с. Великий Любінь, Городоцький р-н, 81155 

Телефони: (03231) 2-41-43 (начмед), 2-41-40 (факс); 2-41-42 

Контингент: дорослі, діти 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 ішемічна хвороба серця, стенокардія; післяінфарктні кардіосклерози; 
 гіпертонічна хвороба; 
 ревматизм; 
 облітеруючі ендартеріїти, тромбофлебіти, варикозне розширення вен;  
 ВСД 

Інші захворювання:  патологія опорно-рухового апарату; нервової системи; 
 гінекологічна патологія; дерматологічна патологія; 
 патологія шлунково-кишкового тракту 

Природні лікувальні 
чинники: 

 сірководнева вода (типу “Мацеста”); 
 торф’яні грязі 

Реабілітаційні 
методики: 

бальнео- та водолікування: ванни (сірководневі); зрошення; 
гідропатія (підводний та надводний гідромасаж, підводний 
горизонтальний витяг, джакузі, спеціальний басейн, сауна); 
електролікування (в т.ч. лазеротерапія); інгаляції; ЛФК, масаж; 

грязелікування, рефлексотерапія, гомеопатія, логопедична корекція 

САНАТОРІЙ “БАТЬКІВЩИНА”  

Адреса: вул. Городище, 6, м. Трускавець, Львівська обл., 82200 

Телефон: (03247) 5-47-32, 5-43-81; 5-41-24 (факс) 

Підпорядкування: Міністерство праці та соціальної політики України 

Контингент:  
 

інваліди війни та праці; потерпілі від аварії на ЧАЕС; інші соціально 
незахищені верстви населення 
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Основні нозології:   патологія органів травлення, гепатобіліарної системи; 
 патологія сечовивідної системи; обміну речовин 

Супутні нозології  серцево-судинні захворювання 

Потужність:  500 ліжко-місць 

МЕДИЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР (САНАТОРІЙ)  

“ПЕРЛИНА ПРИКАРПАТТЯ”. ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ  
 

Адреса: вул. С. Бендери, 71, м. Трускавець, Львівська обл., 82200  

Телефони: (03247) 5-10-71, 5-06-49; 6-66-76 (факс) 

Підпорядкування: Міністерство внутрішніх справ України 

Нозології:   патологія печінки та жовчовивідних шляхів; сечостатевої системи; ЦД;  
 реабілітація хворих з районів з підвищеною радіацією (в т.ч. – із 

серцево-судинними захворюваннями) 

Природні лікувальні 
чинники: 

 мінеральні води (“Нафтуся”; хлоридно-натрієва, хлоридно-сульфатна, 
натрієво-магнієва ропа, гідро-сульфітно-хлориднонатрієві води); 

 озокерит; місцева сіль “Барбара” 

Реабілітаційні 
методики: 

 бальнео- та водолікування: ванни (мінеральні); зрошування; 
гідрокінезітерапія; внутрішній прийом мінеральних вод; 

 грязе- та озокеритолікування (аплікації, внутрішньопорожнинне); дренажі;  
 психотерапія;  
 апаратна фізіотерапія: електролікування; баротерапія; інгаляції; 
 лікувальний масаж, ЛФК, заняття на тренажерах, голкорефлексотерапія,  

Потужність: 400 ліжко-місць (в т.ч. від. відн. Лікування – на 200 місць) 

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ 
КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС “РІКСОС-ПРИКАРПАТТЯ”  

Адреса: вул. Городище, 8, м. Трускавець, Львівська обл.  

Телефон: (032) 477-11-11; 477-11-12 (факс) 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 патологія серцево-судинної системи; 
 патологія ендокринної системи (ЦД із супутньою патологією ССС) 

Інші захворювання:  хвороби органів травлення (профільний); 
 патологія ОРА; хронічні гінекологічні та урологічні захворювання 

Реабілітаційні 
методики: 
 

 бальнеопроцедури: ванни (перлинні, ароматичні, гальванічні, комбіновані, 
сухі вуглекислі); лікувальні процедури у басейні; 

 внутрішній прийом мінеральної води “Нафтуся”; 
 масаж (пресомасаж, гідромасаж); 
 апаратна фізіотерапія: електростимуляція; лазеротерапія; магнітотерапія, 

УЗ- терапія; вакуум-терапія; 
 озокеритолікування; кріотерапія; спелеотерапія;  
 медикаментозна терапія 

 

 

САНАТОРНИЙ КОМПЛЕКС  “ДНІПРО-БЕСКИД” 

Адреса: вул. Дрогобицька, 33, м. Трускавець, Львівська обл., 82200  

Телефон: (03247) 6-61-81, 5-11-05, 5-17-05; 5-20-36 (факс)  

Хвороби системи 
кровообігу: 

 гіпертонічна і гіпотонічна хвороба;  
 ОАСНК 

Інші захворювання:  патологія нервової системи (неврози, безсоння); 
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 захворювання сечостатевої системи;  
 захворювання ШКТ та жовчовивідної системи; порушення обміну речовин;  
 оздоровлення постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС 

Реабілітаційні 
методики: 

 ванни: з природною мінеральною водою, хвойні, перлові і морською сіллю, 
4-х камерні гальванічні; 

 душі: циркулярний, висхідний душі, душ Шарко;  
 кишечні процедури:  
 масажі: ручний, підводний душ-масаж;  
 лікувальна фізкультура, заняття на тренажерах; 
 озокеритові аплікації;  
 психотерапія (лікування гіпнозом); 
 фізіотерапія: лазеротерапія; УВЧ-терапія, світлолікування, 

д’арсонвализація, електрофорез, лазеротерапія, магнітотерапія; 
 інгаляції (трав’яні, фіто-содові);  
 внутрішній прийом лікувальних вод 

Реабілітаційне 
обладнання:  

апарат “Колоногідромат”, екстензійний вібратор (Німеччина),  апарат 
“Термоспек” (Ізраїль), тренажери фірми “Кетлер” 

Потужність: 467 місць (санаторій “Дніпро”); 498 місць (санаторій “Бескид”) 

САНАТОРІЙ “НЕМИРІВ”  

Адреса: вул. Курортна, 20, смт. Немирів, Яворівський р-н, 81014 

Телефон / факс: (03259) 2-75-00 

Хвороби системи 
кровообігу: 
 

 вади серця без НК;  
 хр. захворювання міокарду;  
 ГХ I, II ст.;  
 кардіоневроз;  
 облітеруючий ендартеріїт;  
 залишкові явища хронічного тромбофлебіту судин н/к 

Інші захворювання:  захворювання шкіри; 
 післяопікові травми; 
 захворювання нервової системи; 
 захворювання опорно-рухового апарату (в т.ч. ревматоїдний поліартрит);  
 захворювання ШКТ, печінки, жовчного міхура; 
 захворювання сечовидільної системи 

Лікувальні природні 
чинники: 
 

 мінеральні води: сірководнева вода з вмістом сірководня до 180 мг/л 
(аналог Мацести); води “Ганна” (аналог “Миргородської”), 
“Моршинська”№1 і №6; 

 озокерит 

Реабілітаційні 
методики: 
 

 бальнео- та водолікування: ванни (сірководневі); гідромасаж; внутрішній 
прийом мінеральних вод; 

 апаратна фізіотерапія: електролікування (в т.ч. лазеротерапія); інгаляції; 
 озокеритолікування (аплікації); 
 ЛФК; масаж; 
 рефлексотерапія; фітотерапія; кліматотерапія 

Тривалість курсу:  12, 18, 21 день 

САНАТОРІЙ “ЛЬВІВ”  

Адреса: вул. Курортна, 8, смт. Брюховичі, м. Львів, 79491 

Телефон: (0322) 59-38-30 

Контингент:  діти 6-18 років 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи 

Сезонність:  з 01.05 по 01.10 

 

Реабілітаційні заклади системи Міністерства праці та 

соціальної політики 



 109 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ТА 
МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ. ВІДДІЛЕННЯ 
МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  

Адреса: вул. Хуторівка, 38, м. Львів, 79070 

Телефони: (0322) 21-59-08 (факс), 23-45-86 

Веб-сайт: http://mrehain.lviv.ua/ 

Керівник: Дунас Григорій Григорович – директор 

Види реабілітації: первинна професійна; трудова; соціальна; психологічна; медичний 
супровід 

Контингент:  особи з обмеженими фізичними можливостями з Волинської, 
Львівської, Рівненської та Тернопільської областей України 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 наслідки порушень мозкового кровообігу; 
 кардіалгії 

Інші захворювання:  патологія ОРА, нервової системи (ДЦП); порушення психічного розвитку; 
 вторинні вертеброгенні вісцеропатії;  
 патологія органів дихання; органів травлення 

Форми 
обслуговування: 
 

 консультації батьків; 
 домашній патронаж; 
 амбулаторна; 
 денний стаціонар 

Порядок 
зарахування:  

заява, наявність діагнозу, за місцем проживання; медична 
реабілітація – після попередньої консультації зав. відділенням  

Реабілітаційні 
методики: 

 медичної реабілітації: фізіотерапія (водо- та теплолікування); ЛФК, масаж, 
механотерапія, корекція хребта, розробка суглобів; рефлексотерапія; 
функціональне харчування; психотерапія та психокорекція;  

 соціальної реабілітації: соціально-середовищна орієнтація, соціально-
побутова освіта, соціально-побутова адаптація; 

 професійної реабілітації: професійна орієнтація, професійне навчання , 
(оператор комп’ютерного набору; швачка); професійно-виробнича 
адаптація, раціональне працевлаштуванння 

Реабілітаційне 
обладнання: 

 фізкультурно-оздоровче: тренажери (“Гребля”, атлетичний центр 
“Призма”, степ-тренажери, бігова доріжка “Спринт”); дошка Євмінова, 
шведська стінка, гімнастичне приладдя; гідромасажні ванни, басейн; 

 виробниче: швейне, комплект для складання корпусних меблів, 
комп’ютерний клас; навчальне-методичне: комп’ютерна мережа центру;  

Штат співробітників:  62 (в т.ч.: педагоги, соц. працівники, психологи, мед. працівники) 

Потужність:  32 місця (25 пацієнтів – одночасно) 

Фінансування:  спонсорські внески, бюджетні кошти 

http://mrehain.lviv.ua/
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 
КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР 

Адреса: вул. Київська, 1, м. Миколаїв, 54058 

Телефон: (0512) 41-79-79; 41-79-20 (невр. від); 41-79-18 (кард. Центр) 

Веб-сайт: http://oblhospital.tender.mk.ua 

Керівник: Відяпін Віктор Олександрович – головний лікар 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ШПИТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ВІЙНИ. КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Київська, 1, м. Миколаїв, 54058 

Телефон: (0512) 41-55-35 
 

Керівник: Крейтор Олександр Анатолійович – головний лікар 

Контингент: інваліди, ветерани та учасники ВОВ та прирівняні до них особи з 
Миколаївщини, а також Кіровоградської та Одеської областей 

Методики: ЛФК; ендоскопічна та малоінвазивна хірургія; терапія  

ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ПОСТІНФАРКТНИХ І НЕВРОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ 

Адреса: вул. В. Морська, 27, м. Миколаїв, 54030 

Телефон: (0512) 35-21-74 

Керівник: Сметюк Олена Анатоліївна – головний лікар 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ №1. ІНФАРКТНЕ ВІДДІЛЕННЯ. 
РЕВМОКАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. НЕВРОЛОГІЧНЕ СУДИННЕ 
ВІДДІЛЕННЯ. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Володарського, 4, а/с 48, м. Миколаїв, 54003 

Телефон: (0512) 24-30-75; 24-10-11 (ФТВ); 24-91-18 (невр. судинне) 

Обслуговування: стаціонар, денний стаціонар 

Керівник: Малий Віктор Гнатович – головний лікар 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ №3М. ВІДДІЛЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ. 
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Космонавтів, 97, м. Миколаїв, 54028 

Телефон: (0512) 23-40-46; 23-41-15 (ФТВ) 

Керівник: Чеботарьов Олександр Петрович – головний лікар 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 4. КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ.  

Адреса: вул. Адмірала Макарова, 1, м. Миколаїв, 54001 

Телефон: (0512) 47-88-83; 47-88-75 (ФТВ); 47-89-77 (кард. від.) 

Обслуговування: стаціонар, денний стаціонар 

Керівник: Гунченко Василь Кузьмич – головний лікар 

http://oblhospital.tender.mk.ua/
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МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 3. ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОГО 
ЛІКУВАННЯ. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Корабелів, 14, м. Миколаїв, 54002 

Телефон: (0512) 47-82-77; 47-79-78 (від. відн. Лікування); 37-75-28 (ФТВ)  

Обслуговування: стаціонар, денний стаціонар; сімейна амбулаторія 

Керівник: Яценко Юрій Анатолійович – головний лікар 

 

Санаторно-курортні установи 

1. В підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я: 
 

ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ “ПІВДЕННИЙ” 

Адреса: вул. Спортивна, 19, м. Миколаїв, 54015 

Телефон: (0512) 34-61-87 

Керівник: Войтюк Петро Микитович – головний лікар 

Контингент: діти 7-15 років 

 

САНАТОРІЙ “ІНГУЛ”. РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: просп. Героїв Сталінграда, 6-а, м. Миколаїв, 54025 

Телефон: (0512) 42-47-32 

Підпорядкування: Фонд соціального страхування з ТВП 

Нозології:  патологія опорно-рухового апарату;  
 патологія серцево-судинної системи 

Реабілітаційні 
методики: 

водолікування (сірководневі ванни), грязелікування, теплолікування, 
механотерапія, лімфопневмомасаж,  іоногідромасаж, магнітотерапія, 
лазеротерапія, аероіонотерапія, фітотерапія, гідроколонотерапія, 
термофлексотерапія, психотерапія, аудіовізуальна стимуляція, 
підводне  витягування  хребта, геліотерапія 

САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ “ПЕРЕМОГА”. РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ  
ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ НЕСПЕЦИФІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ ДИХАННЯ 

Адреса: вул. Гагаріна, 1-а, м. Миколаїв, 54049 

Телефон / факс: (0512) 25-60-04 

Підпорядкування: Фонд соціального страхування з ТВП 

Профільні нозології:  пульмонологічна патологія (БА, бронхіти, респіраторні алергози  

Інші нозології:  серцево-судинні захворювання; 
 патологія шкіри (екзема); опорно-рухової системи; ШКТ 

Реабілітаційні 
методики: 

лікувальні ванни (йодобромні, хвойні, валеріанові, перлинні,  морські, 
сірководневі, скипідарні, ароматичні, хлоридно-натрієві, хвильові,  
в т.ч. гідромасаж), душі (Шарко, циркулярний, висхідний, 
лазерний); гідроколонотерапія, спелеотерапія, інгаляції, 
фітотерапія, аромотерапія, киснелікування, аероіонотерапія, 
світлолікування, інформаційно-хвильова терапія, магнітотерапія, 
лазеротерапія, електросон, теплолікування, масаж, мануальна 

терапія, ЛФК, заняття на тренажерах; дієтотерапія 

Обладнання: “Колон-Гідромат”, БТЛ-обладнання, кабінет штучного мікроклімату 
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2. В підпорядкуванні інших відомств: 
 

САНАТОРІЙ “ЗОЛОТИЙ КОЛОС” 

Адреса: вул. 60-річчя СРСР, 7, м. Очаків, Миколаївська обл., 57500 

Телефони: (05154) 2-22-32, 2-72-92; 2-72-91 (факс) 

Підпорядкуваня: Міністерство праці та соціальної політики України 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи; 
 неврологічна патологія; пульмонологічна патологія 

Сезонність: з 01.05 по 01.10. 

САНАТОРІЙ “ОЧАКІВ” 

Адреса: вул. Курортна, 29, м. Очаків, Миколаївська обл., 57500 

Телефони: (05154) 3-06-58; 3-00-61 (факс) 

Підпорядкування: Укрпрофоздоровниця 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи 
 неврологічна патологія; пульмонологічна патологія 

МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС САНАТОРНОГО ТИПУ 
“ОЛЬВІЯ” 

Адреса: вул. 60-річчя СРСР, 7, м. Очаків, Миколаївська обл., 57500 

Телефон: (05154) 3-06-07, 2-72-93 

Контингент: підлітки, молодь 

Нозологіі:  патологія органів кровообігу; 
 патологія верхніх дихальних шляхів; периферичної нервової системи 

Сезонність: з травня по жовтень 
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ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА 
КУРОРТОЛОГІЇ 

Адреса: Лермонтовський пров., 6, м. Одеса 

Телефон: (0482) 24-23-08 

Керівник: Бабов К.Д. – директор, д.м.н.  

 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИЙ ЦЕНТР 

Адреса: вул. Ак. Заболотного, 26, м. Одеса, 65117 

Телефон: (0482) 55-01-01, 56-02-85 

Керівник: Калинчук Сергій Васильович – головний лікар  

МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 2 М. ОДЕСИ. ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 

Адреса: Обсерваторний пров., 8, м. Одеса 

Телефон: (0482) 22-47-91 

Керівник: Бондарюк Андрій Іванович – головний лікар 

Контингент: дорослі 

Форми 
обслуговування: 

 домашній патронаж; 
 амбулаторна; денний стаціонар (на 25 ліжок) 

Режим роботи:  8.00-15.00 

Методики: фізіотерапія; ЛФК; масаж (різні види) 

МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 6 М. ОДЕСИ. ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 

Адреса: вул. Сегедська, 17, м. Одеса 

Телефон: (0482) 63-24-20, 63-86-34, 63-87-00 

Керівник: Антіпова Людмила Вікторівна – головний лікар 

Контингент: дорослі 

Форми 
обслуговування: 

 домашній патронаж; 
 амбулаторна; денний стаціонар (на 25 ліжок) 

Методики:  фізіотерапія; ЛФК; масаж (різні види) 

МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 10 М. ОДЕСИ. ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 

Адреса: вул. Горького, 2, м. Одеса 

Телефон: (04862) 39-69-66, 39-69-41; (048) 761-17-94 

Керівник: Яхно Олексій Віталійович – головний лікар 

Контингент: дорослі 

Форми 
обслуговування: 

 домашній патронаж; 
 амбулаторна; денний стаціонар (на 5 ліжок) 

Режим роботи:  8.00-15.00 

Методики: фізіотерапія; ЛФК; масаж (різні види) 

МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 12 М. ОДЕСИ. ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 

Адреса: вул. Пастера, 56, м. Одеса 
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Телефон: (0482) 23-11-37 

Керівник: Чорномазий Віктор Цезаревич – головний лікар 

Контингент: студенти 

Форми 
обслуговування: 

 домашній патронаж; 
 амбулаторна; денний стаціонар 

Методики: фізіотерапія; ЛФК; масаж; психотерапія; консультації по ЗСЖ  

МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 14 М. ОДЕСИ. ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 

Адреса: вул. Торгова, 29/31, м. Одеса 

Телефон: (048) 726-55-10, 726-56-54, 726-56-36 

Керівник: Борщ Віталій Іванович – головний лікар 

Форми 
обслуговування: 

 домашній патронаж; 
 амбулаторна; денний стаціонар (на 20 ліжок) 

Методики: фізіотерапія; ЛФК; масаж (різні види) 

МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 16 М. ОДЕСИ. ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 

Адреса: вул. Гайдара, 1, м. Одеса, Одеська обл., 

Телефон: (048) 726-55-10, 726-56-54, 726-56-36 

Керівник: Юрченко Володимир Васильович – головний лікар 

Методики:  фізіотерапія; ЛФК; масаж (різні види) 

МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 18 М. ОДЕСИ. ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 

Адреса: вул. Героїв Сталінграду, 52, м. Одеса 

Телефон: (0482) 55-81-81, 711-59-24 

Керівник: Момот Микола Петрович – головний лікар 

Методики: фізіотерапія; ЛФК; масаж (різні види) 

МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 28 М. ОДЕСИ. ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 

Адреса: 20-й км Старокиївської дороги, м. Одеса, 65025 

Телефон: (0482) 55-31-24 

Керівник: Виговська Олімпіада Іванівна – головний лікар 

Методики: фізіотерапія; ЛФК; масаж (різні види) 

МІСЬКА ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 7 М. ОДЕСИ. ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОГО 
ЛІКУВАННЯ. ДЕННИЙ СТАЦІОНАР 

Адреса: вул. Старопортофранковська, 46, м. Одеса, 65007 

Телефон: (0482) 25-01-79, 25-93-02 

Керівник: Соколова Ірина Ігорівна – головний лікар 

Контингент:  діти 

Інші захворювання:  захворювання серця і судин; 
 патологія дихальної системи; нервової системи; ОРА; психосоматика  

Методики: фізіотерапія; ЛФК; масаж; комплексні мед. огляди бригадою фахівців 

МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2 М. ОДЕСИ. СУДИННИЙ ЛІКУВАЛЬНО-
КОНСУЛЬТАТИВНИЙ КАБІНЕТ. КАБІНЕТ ОЗОНОТЕРАПІЇ 

Адреса: Валіховський пров., 3, м. Одеса 

Телефон: (048) 728-15-65, 728-46-88; 717-31-13 (каб. Судин. Хірургії) 

Керівник: Данільченко Лілія Іванівна – головний лікар 
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Хвороби системи 
кровообігу: 
 

 ІХС, стенокардія; 
 атеросклероз, ендартеріїт судин нижніх і верхніх кінцівок;  
 діабетична ангіопатія судин н/к, діабетична стопа;  
 варикозне розширення вен н/к; хронічна лимфовенозна недостатність 

Інші захворювання:  цукровий діабет; ожиріння; синдром хронічної втоми 

Методики: озонотерапія 

МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3 М. ОДЕСИ. КАРДІОЛОГІЧНИЙ 
КОМПЛЕКС 

Адреса: Лідерсовській бульвар, 11, м. Одеса, 65014 

Телефон: (0482) 25-20-67, 25-20-79, 25-73-33 

Керівник: Ярмолинець Марк Олександрович – головний лікар 

Контингент: жителі Одеси і 2-х районів області 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 гострий інфаркт міокарду;  
 всі види стенокардії 

Режим роботи: в ургентному режимі цілодобово 

Потужність: 180 ліжок (з 12 ліжками інтенсивної терапії кардіологічного профілю) 

МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 9 М. ОДЕСИ. МІСЬКЕ 
РЕВМАТОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. ЦЕНТР ЛІКУВАННЯ АРИТМІЙ 
(КАРДІОХІРУРГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ) 

Адреса: вул. Пастера, 9, м. Одеса, 65026 

Телефон: (048) 723-02-45, 723-02-47 

Керівник: Дець Василь Васильович – головний лікар, к.м.н. 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 гіпертонічна хвороба; 
 ІХС (стенокардія, ІМ); браді- і тахіаритмії; 
 ендокардит, міокардит; ревматизм, вади серця, ревматоїдний артрит 

Інші захворювання:  захворювання сполучної тканини, суглобів і хребта 

Реабілітаційні 
методики: 

 оперативне лікування браді- і тахіаритмий з імплантацією і 
обслуговуванням ЕКС (2-, 3-камерних і кардіовертерів-дефібріляторів); 

 лікування захворювань серцево-судинної системи  

Діагностичні 
обстеження: 

 коронарографія, ангіографія судин нирок, ангіографія судин н/к; 
 холтеровське моніторування ЕКГ та АТ, УЗД серця 

Потужність: 160 ліжок 

ОДЕСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ №1 ІМ. АКАДЕМІКА Б.Я. РЕЗНИКА. 
КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Дворянська, 10; пров. Валіховський, 5, м. Одеса, 65045 

Телефон: (048) 726-69-71; (0482) 23-18-77 (кардіоревматол. Відділення) 

Керівник: Будяк Людмила Сергіївна – головний лікар 

Контингент: діти, підлітки, молодь (складні для діагностики випадки) 

ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР “INTO SANA”. СЛУЖБА ШВИДКОЇ 
ДОПОМОГИ. ОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОК. ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. СЛУЖБА 
СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

Адреса: вул. Варненська, 2-а, м. Одеса, 65080 

Телефон: (048) 777-28-15, 777-28-16 

Контингент: працівники порту, сім’ї портовиків; жителі Одеси та Іллічівська 
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Хвороби системи 
кровообігу: 

 інфаркт міокарду; 
 інсульт (в т.ч. геморагічний) 

Реабілітаційні 
методики: 

 лікування інфаркту міокарду; 
 лікування інсульту (в т.ч. нові способи лікування геморагічного інсульту); 
 сучасні операції на серці; 
 робота по первинній та вторинній профілактиці захворювань; 

Діагностичні: ангіографія; Холтеровське моніторування та ін. 

Фінансування: за принципом медичного страхування 

 

Санаторно-курортні заклади 

1. Санаторії системи Міністерства охорони здоров’я 
   
КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ ІМ. В.П. ЧКАЛОВА. ТЕРАПЕВТИЧНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ  
 

Адреса: Французький бульвар, 85, м. Одеса, 65084 

Телефони: (0482) 25-93-63 (прийм.); 24-94-28; 68-04-46, 60-83-18; 60-83-94  

Факс: (048) 711-69-91 

Електронна адреса: chkalov@te.net.ua  

Керівник: Паненко Анатолій Васильович – головний лікар, к.м.н. 

Контингент: дорослі і батьки з дітьми (у віці від 3 до 14 років) 

Лікувальні чинники: лікувальні грязі Куяльницького лиману 

Хвороби системи 
кровообігу: 
 

 ІХС, стенокардія; п/інфарктний кардіосклероз; 
 ГХ; ЦВЗ (в т.ч. наслідки ПМК, НЦД, ВСД та ін.); 
 захворювання судин н/к 

Інші захворювання:  захворювання дихальної системи; ендокринної системи;  
 оздоровлення потерпілих від аварії на ЧАЕС 

Реабілітаційні 
методики:  

 грязелікування (аплікації, тампони, електрогрязеві процедури); 
 апаратна фізіотерапія: магніто-, ампліпульс-, УЗ-, ДМХ-, СМХ-, КВЧ-, ІЧ-, 

лазеротерапія (внутрішньопорожнинна, надвенна та ВЛОК, душ);  
 масаж, ЛФК заняття на тренажерах;  
 водолікування (ванни – перлові, хвойні, скипидарні, радонові, іодобромні, 

шавлієві, лавандові; підводний душ-масаж; зрошування, мікроклізми;  
 внутрішній прийом мінеральних вод; 
 інгаляції, фітотерапія; рефлексотерапія; гомеопатія 

Обладнання: лазерна терапевтична установка “Міральд”, апарат “Гідроколон” 

Потужність:  430 ліжок 

САНАТОРІЙ «МАЛА ДОЛИНА» 

Адреса: вул. Леніна, 7, с. Малодолинське, Іллічівський р-н, 68093 

Телефон: (048) 718-67-54  

Вікова категорія:  діти 7-15 років 

Нозології:   кардіоревматологія;  
 ортопедія 

mailto:chkalov@te.net.ua
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САНАТОРІЙ «БІЛА АКАЦІЯ». ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОГО 
ЛІКУВАННЯ. КЛІНІКА ЛІКУВАННЯ ПСИХОСОМАТИЧНИХ 
РОЗЛАДІВ  

Адреса: Французький бульвар, 59, м. Одеса 

Телефон: (048) 727-44-55, 728-15-09; (0482) 39-26-39 

Керівник: Колоденко В.А. – директор, д.м.н., проф.  

Електронна адреса: belaja_akacia@ukr.net 

Веб-сайт: www.akacia.od.ua 

Хвороби системи 
кровообігу: 
 

 ІХС (стабільна стенокардия, п/інфарктний кардіосклероз, крім СН ІІ-ІІІ ст.); 
 ГХ (крім декомпенсованої ГХ з частими гіпертонічними кризами); 
 ревматизм; 
 нейросудинна та церебро-васкулярна патологія, ВСД 

Інші захворювання:  захворювання органів зору (профільний); 
 психосоматична патологія (профільний); 
 патологія ОРА; сечо-статевої системи; ЛОР-патологія; 
 патологія ендокринної та імунної систем; шлунково-кишкового тракту 

Порядок 
зарахування: 

направляються особи працездатного віку, застраховані в органах 
Фонду соц. страхування України 

Реабілітаційні 
методики: 

грязелікування, теплолікування, бальнеотерапія, гідроколонотерапія, 
лазеротерапія, фізіотерапія, ЛФК, механотерапія на тренажерах, 
спортивні ігри, масаж, фітотерапія, дієтотерапія, внутрішній 
прийом мінеральної води, солярій, сауна 

2. Санаторії інших відомств: 

САНАТОРІЙ “ЛЕРМОНТОВСЬКИЙ”. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ 
РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ВІДДІЛЕННЯ: ДЛЯ ХВОРИХ, ЩО 
ПЕРЕНЕСЛИ ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА; ДЛЯ ХВОРИХ ІЗ 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ  

Адреса: Лермонтовський пров., 2, м. Одеса 

Телефони: (0482) 22-63-41, 22-66-76; 42-91-08 (хворих з ЦВЗ); 25-83-95 (з ГІМ) 

Електронна адреса: lermontovskiy@ukr.net 

Підпорядкування: ВАТ «Укрпрофоздоровниця» 

Контингент: дорослі, батьки з дітьми (діти – з 3 років). Обслуговуються хворі з 

Одеської, Миколаївської, Херсонської областей  

Хвороби системи 
кровообігу: 

 нестабільна стенокардія;  
 стани після гострого інфаркту міокарда, аорто-коронарного шунтування; 
 цереброваскулярні захворювання;  

Інші захворювання:  патологія органів дихання; нервової системи; ОРА; гінекологічна 

Порядок 
зарахування: 

Хворих із ЦВЗ: розподіляє путівки комісія в ОПНД. 10-15 місць – для 
хворих за направленням обл. невропатолога. Для хворих, які 
завершили стаціонарний та амбулаторний етапи ВЛ, путівки 
виділяються безкоштовно (за рахунок ФСС з ТВП)  

Хворих після гострого ІМ: розподіляють путівки міський кардіолог та 
зав. від. реабілітації МКЛ № 3 (для жителів міста), гол. кардіолог 
УОЗ ОДА в обл. кардіодиспансері (для жителів села)  

Реабілітаційні 
методики: 

 апаратна фізіотерапія: КВЧ (на зону серця); мікро- та дециметрові тони (на 
комірцеву зону); електрофорез (із літієм інтраназально); мікрохвильова 
терапія, магнітотерапія, лазеротерапія, ВЛОК; електростимуляція; 

 баротерапія; 
 бальнеотерапія: ванни (кисневі, вуглекислі, радонові, скипидарні, 

йодобромні, шавлієві, хвойні, перлові); душі (в т.ч. підводний душ-масаж); 

mailto:belaja_akacia@ukr.net
http://www.akacia.od.ua/
mailto:lermontovskiy@ukr.net
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 гідрокінезотерапія в басейні, підводна вертикальна витяжка; 
 грязелікування (порожнинне та електрогрязелікування, гальваногрязі, 

інфрапелоїдотерапія); 
 ЛФК, механотерапія; масаж; теренкур (хода зі швидкістю 65 кроків/хв на 

відстань до 500 м; потім навантаження зростає під контролем ЕКГ); 
 психотерапія (індивідуальна, групова);  
 медикаментозне лікування; 
 кліматолікування; 
 спеціальні методики для хворих, що перенесли мозковий інсульт 

Реабілітаційне 
обладнання: 

барокамери Кравченко, апарати для кліматолікування, унікальний 
Цандеровський центр механотерапії 

Ефективність: При інсультах: відсоток погіршень після ВЛ – 2-З% 

Штат співробітників: лікарі (кардіологи, невропатологи, психотерапевти, фізіотерапевти, 
лікарі ЛФК); середній мед. персонал (в т.ч. масажисти, методисти 
ЛФК, медсестри з фізіотерапії, психотерапії) 

Потужність: 400 ліжок (180 – реабілітаційних: 90 – після ГІМ, 30 – після ЦВЗ) 

Щороку обслуговує: 2 спец. Відділення судинного профілю: близько 180 хворих 

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ ІМ. ГОРЬКОГО. 
РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ВІДДІЛЕННЯ    
 

Адреса: Фонтанська дорога, 165, м. Одеса 

Телефон: (0482) 63-03-81 (реєстратура); 63-44-94, 63-03-38 (гол. лікар) 

Керівник: Полулях Анатолій Дмитрович – головний лікар 

Підпорядкування: ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» 

Контингент: дорослі, батьки з дітьми (діти – з будь-якого віку) 

Профільні нозології:  хвороби очей (глаукома) 

Інші нозології:  хвороби системи кровообігу;  
 патологія органів травлення; цукровий діабет 

Лікувальні чинники: 3 джерела мінеральної води (в т.ч. “Одеська-1” і “Одеська-2”)  

Реабілітаційні 
методики:  

апаратна фізіотерапія, електрогрязелікування, теплолікування, 
інгаляції, водолікування, внутрішній прийом мінеральних вод, 
лікувальні коктейлі, аромотерапія, лікувальне харчування, 
кліматолікування, ЛФК, масаж, психотерапія 

Тривалість курсу: 24 дні 

Потужність: 490 місць 

САНАТОРІЙ  «ОДЕСЬКИЙ» 

Адреса: Рибача Балка, 3, м. Одеса, 65038 

Телефон / факс: (0482) 63-44-33 (факс), 60-61-44, 60-61-82 

Підпорядкування: МНС 

Нозології:   порушення системи кровообігу; інші захворювання 

Сезонність:  з 01.04 по 01.12 

САНАТОРІЙ “РОСІЯ”. РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ПОСТІНСУЛЬТНИХ І 
ПОСТІНФАРКТНИХ ХВОРИХ   

Адреса: Французький бульвар, 60, м. Одеса, 65067 

Телефони: (0482) 63-52-31, 65-80-71  

Контингент: дорослі, батьки з дітьми (діти – з 3 років) 
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Хвороби системи 
кровообігу: 

 стан після перенесеного інсульту; 
 стан після перенесеного інфаркту міокарда; 
 інші захворювання системи кровообігу 

Інші захворювання:  захворювання нервової системи 

Реабілітаційні 
методики:  

грязелікування, бальнеолікування (ванни: морські, мінеральні, 

перлові, хвойні, сірководневі, бромисті, скипидарні; душ Шарко; 
гідромонотерапія); лазеротерапія; масаж; психотерапія 

Потужність:  1000 місць 

 

   САНАТОРІЙ “МАГНОЛІЯ”  

Адреса: вул. Французький бульвар, 63/65, м. Одеса, 65058 

Телефони: (0482) 63-62-45, 63-65-21; (048) 776-21-98 (факс) 

Підпорядкування: ВАТ „Краяни” 

Контингент: батьки з дітьми (діти – з 3 років) 

Нозології:    захворювання органів травлення;  
 захворювання системи кровообігу; інші захворювання 

Реабілітаційні 
методики:  

бальнео- та водолікування (питне лікування, басейн з мінеральною 
водою; контрастне); грязелікування; фізіотерапія (в т.ч. 
магнітотерапія); гомеопатія, мануальна терапія, рефлексотерапія, 
біоенерготерапія; масаж, ЛФК, механотерапія; галотерапія 

Потужність: 300 місць  

САНАТОРІЙ “ДРУЖБА”  

Адреса: пров. Шевченка, 37/39, м. Одеса 

Підпорядкування: Укрпрофоздоровниця 

Нозології:   хвороби системи кровообігу 
 

   

 

САНАТОРІЙ “ЗЕЛЕНИЙ МИС”  
 

Адреса: просп. Свободи, 101, с. Чорноморка, Одеська обл., 65037 

Телефони: (0482) 44-41-39, 44-49-33, 39-88-23 (факс) 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Лікувальні чинники: лікувальна мінерально-столова вода з власної свердловини 

Контингент: дорослі; батьки з дітьми (діти – з будь-якого віку) 

Нозології:   хвороби системи кровообігу; інші захворювання 

Реабілітаційні 
методики:  

бальнелікування, електролікування, лазеротерапія, аерозольтерапія, 

масаж, гідромасаж, аероіонотерапія, синглетно-киснева терапія, 
кліматолікування, ЛФК, таласотерапія, фізіотерапія 

Сезонність:  з 01.05 по 01.10 
 

   

 САНАТОРІЙ “ЧЕРВОНІ ЗОРІ”  
 

Адреса: вул. Червоні зорі, 4/6, м. Одеса, 65016 

Телефони: (0482) 63-43-18, 60-61-68 (факс); 63-67-70 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Контингент: дорослі, батьки з дітьми (діти – з 4 років) 
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Нозології:   захворювання системи кровообігу; інші захворювання 

Реабілітаційні 
методики:  

різноманітні види лікувальних ванн, КВЧ, лазеротерапія, масаж, 
психотерапія, фітотерапія, аромотерапія 

Потужність:  400 місць 

Сезонність:  з 01.05. по 01.11 

САНАТОРІЙ “ПРИМОР’Я”  

Адреса: вул. Посмітного, 1, м. Одеса 

Телефон: (0482) 63-85-51 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Контингент: дорослі 

Нозології:  
 

 ураження ЦНС  
 хвороби системи кровообігу 

 

  САНАТОРІЙ “ЧОРНЕ МОРЕ” 

Адреса: пров. Дачний, 2, м. Одеса, 65038 

Телефони: (0482) 44-65-13 (факс), 63-56-03, 32-71-56 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Контингент: дорослі, діти і батьки з дітьми (діти – з 3 років) 

Нозології:  
 

 захворювання органів дихання;  
 захворювання системи кровообігу;   
 цукровий діабет; інші захворювання 

Реабілітаційні 
методики:  

фізіотерапія, аромотерапія, гідротерапія (підводний душ-масаж, 
голковий, висхідний душ, душ Шарко), парафінотерапія, 
психотерапія, ЛФК (тренажери), масаж, інгаляції, фітотерапія 

Потужність:  405 місць 

Сезонність:  з 01.04. по 01.10 

САНАТОРІЙ “УКРАЇНА”  

Адреса: Французький бульвар, 54, м. Одеса, 65057 

Телефони: (0482) 63-33-13, 63-76-75 (факс); 63-33-19 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Контингент: дорослі 

Нозології:  
 

 ураження нервової системи;  
 захворювання серцево-судинної системи 

Сезонність:  з 01.05. по 01.10 
 

 
 
ПАНСІОНАТ “МИРНИЙ” 

Адреса: Фонтанська дорога, 71-а, м. Одеса, 

Телефони: (0482) 68-30-18, 68-24-28, 63-16-33 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи 

Методики: масаж, фізіотерапія, сауна 

Потужність: 240 місць 
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САНАТОРІЙ “ФОНТАН”  

Адреса: Фонтанська дорога, 58, 10 ст. В. Фонтану, м. Одеса, 65016 

Телефон / факс: (0482) 63-04-60 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Нозології:  
 

 хвороби серцево-судинної системи; 
 хвороби нервової системи; інші захворювання 

   

ОДЕСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ САНАТОРІЙ  

Адреса: Рибача Балка, 3, м. Одеса, 65038 

Телефони: (0482) 60-61-82, 63-44-33 (факс); 63-04-37, 60-61-44 

Підпорядкування: Міністерство оборони України, МНС 

Нозології:   захворювання органів кровообігу; інші захворювання 

Сезонність:  з 01.04 по 01.12 

САНАТОРІЙ “ОДЕСА”  

Адреса: Французький бульвар, 52, м. Одеса, 65000 

Телефони: (048) 263-62-25, 746-57-41 (факс); 746-51-44 

Підпорядкування: СБУ 

Нозології:  хвороби системи кровообігу; 
 патологія кістково-м’язової системи (профільний); 
 патологія органів дихання; нервової системи 

САНАТОРІЙ «МОЛДОВА» 

Адреса: вул. Посмітного, 2, м. Одеса, 65009 

Телефон: (0482) 63-95-85  

Нозології:  хвороби системи кровообігу; 
 неврологічна патологія; гінекологічна патологія 

САНАТОРІЙ “МІЖРЕЙСОВА БАЗА МОРЯКІВ” 

Адреса: вул. Сергія Варламова, 30, м. Одеса, 65009 

Телефони: (0482) 63-75-74; 63-24-43; 63-73-72  

Нозології:   захворювання кістково-м’язової системи; 
 захворювання  системи кровообігу 

Методики:  фізіотерапія, водолікування, грязетерапія, масаж (ручний, вакуумний) 

Потужність: 400 місць 

САНАТОРІЙ «ЗОЛОТІ ПІСКИ» 

Адреса: смт. Крайки, Белгород-Дністровський р-н, 67772 

Телефони: (04849) 7-14-75; 2-50-31 (факс) 

Контингент: дорослі 

Нозології:   патологія дихальних шляхів; 
 патологія серцево-судинної системи 

Сезонність:  з 01.05 до 01.10 
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САНАТОРІЙ “САЛЮТ”  

Адреса: вул. Піонерська, 28, м. Одеса 

Телефони: (0482) 68-60-83; 68-64-68 (факс) 

Керівник: Іванов Микола Васильович – директор 

Підпорядкування: Міністерство праці та соціальної політики України 

Нозології:  захворювання серцево-судинної системи 
 захворювання опорно-рухового апарату (суглобів, м’язів); інша патологія 

Реабілітаційні 
методики: 

водолікування, гідропатія; інгаляції; апаратна фізіотерапія; 
грязелікування; ЛФК, масаж; кліматолікування 

Обладнання: фізіотерапевтичне (83 апарати); 22 ванни; лампа Чижевського; 
кліматична веранда 

Тривалість курсу:  24 дні 

Потужність:  408 місць 

САНАТОРІЙ ІМ. ЧУВИРІНА  

Адреса: Французький бульвар, 28/30, м. Одеса, 65058 

Телефон: (0482) 22-35-01 

Підпорядкування: Міністерство праці та соціальної політики України 

Контингент: підлітки від 15 до 17 років 

Нозології:   хвороби серцево-судинної системи 

Сезонність:  з 01.05. по 01.10 

 

Реабілітаційні установи в складі громадських та 

благодійних організацій 

ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ІМ. 
ЯНУША КОРЧАКА 

Адреса: вул. Гайдара, 3-а, м. Одеса, 65074 

Телефони: (0482) 66-70-91; 66-70-90 (факс) 

Керівник: Галіна Ірина Вікторівна – голова правління інституту, д.м.н. 

Електронна адреса: galinaiv@mail.ru 

Види реабілітації: соціальна; педагогічна; психологічна; медичний супровід 

Контингент:  діти (від 2 місяців до 18 років); дорослі (до 25 років) 

Нозології:  порушення ОРА, зору, слуху, мовлення та психічного розвитку; 
 внутрішні захворювання (в т.ч. серцево-судинні) 

Форми 
обслуговування: 

 консультації батьків; домашній патронаж; 
 амбулаторна; стаціонарна 

Тривалість курсу:  від 3 до 6 міс.: рання реабілітація; від 2,5-3 до 7-8 років: у д/с 
Інституту; 8-18 років: групи спеціалізованого навчання; 18-20 
років: в групах трудового навчання (2 роки), далі – спец.майстерні 

Режим роботи:  8.00-20.00, 5 раз на тиждень, вихідні – субота та неділя 

Зарахування:  за заявою 

Реабілітаційні 
методики:  

 медичної реабілітації: ЛФК, масаж, апаратна фізіотерапія, плавання, 
медикаментозна терапія, ортопедичний режим;іпотерапія, музикотерапія; 

 логопедична корекція; спеціальне навчання, психологічна підтримка; 
 реабілітаційні системи та моделі: Бобат і Войта, Монтессорі; Партейдж-

система, модель “Тандем”; методики Інституту дефектології (м. Москва); 
НДІ медичної реабілітації (м. Одеса); методики професійного навчання 

mailto:galinaiv@mail.ru
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Обладнання:  гімнастичне, фізіотерапевтичне, водяне ліжко, тренажери, верстати 

Потужність:  180 місць 

Щороку обслуговує:  близько 350 осіб 

Фінансування:  донорське, спонсорські внески, бюджетне. Лікування: безкоштовне 

БЛАГОДІЙНИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД ТРУДОВОЇ АДАПТАЦІЇ ТА 
МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ІНВАЦЕНТР» М. РЕНІ 

Адреса: вул. Пролетарська, 8, м. Рені, Одеська обл. 

Телефон: (04840) 2-20-28 

Керівник: Лукіянченко С.Г. – директор  

Види реабілітації: соціальна; педагогічна; психологічна; фізична; медичний супровід 

Нозології:  порушення ОРА, зору, слуху, мовлення та психічного розвитку; 
 внутрішні захворювання (в т.ч. серцево-судинні) 

Форми 
обслуговування: 

 домашній патронаж; 
 стаціонар денний; амбулаторна 

Тривалість курсу:  1-4 місяці 

Режим роботи:  9.00-21.00, щоденно 

Потужність:  75 пацієнтів (одночасно) 

Методики:  ЛФК, механотерапія, фізіотерапія; сенсорна інтеграція 

Обладнання:  тренажери; апарати «Кварц», “Біотрон-РАД”, «Єлізара» 

Фінансування:  спонсорські внески 

РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОДЕСЬКОГО ОБЛАСНОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ «МАЙБУТНЄ» 

Адреса: вул. Пушкінська, 51, м. Одеса, 65011 

Телефон: (0482) 24-50-66, 21-82-90, 25-35-70; (048) 724-05-48 

Факс: (0482) 22-ЗЗ-15; (048) 724-25-05 

Електронна адреса: 202@rc.odessa.ua 

Веб-сайт: Одеський обласний благодійний фонд «Майбутнє». Реабілітаційний 
центр; www.rc.odessa.ua 

Керівник: Литвак Борис Давидович – Президент фонду 

Підпорядкування: Благодійний фонд, МОЗ України  

Види реабілітації: педагогічна; психологічна; соціальна; медичний супровід 

Контингент: діти від народження до 16 років 

Нозології:  порушення ОРА, зору, слуху, мовлення та психічного розвитку; 
 внутрішні захворювання (в т.ч. серцево-судинні) 

Форми 
обслуговування: 

 консультації батьків; 
 стаціонарна 

Тривалість курсу:  4-5 тижнів, повторювати кожні 3-4 міс. 

Режим роботи:  8.00-20.00, субота – 8.00-15.00, вихідний – неділя 

Зарахування:  за направленням лікаря 

Реабілітаційні 
методики:  

 медичної реабілітації: фізіотерапія, бальнеотерапія, ЛФК, масаж, 
гідромасаж, корекція рухових порушень, акупунктура, рефлексотерапія, 
мануальна терапія, іпотерапія, медикаментозна терапія; 

 психолого-педагогічна допомога: заняття з логопедом, дефектологом та 
психологом, корекційно-ігрова спрямованість, програми навчання 
(програмування, комп’ютерна графіка, веб-дизайн); арт-терапія;  

mailto:202@rc.odessa.ua
http://www.rc.odessa.ua/index.html
http://www.rc.odessa.ua/index.html
http://www.rc.odessa.ua/
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Реабілітаційне 
обладнання:  

сенсорне; м’які модульні меблі, рефлексотерапевтичні засоби; фіз. 
апаратура; тренажери; костюми «Аделі», комбінезони «Гравістат» 

Потужність:  120 місць 

Щороку обслуговує:  більше 9 тис. осіб 

Фінансування: донорське; спонсорські внески; бюджетне. Лікування: безкоштовне 

ЦЕНТР АДАПТАЦІЇ, РЕАБІЛІТАЦІЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДНОЇ МОЛОДІ  БФ «МОЛОДИЙ ІНВАЛІД» 

Адреса: вул. Княжеська, 16, м. Одеса, 65029 

Телефон: (0482) 42-94-46; (048) 717-89-30, 719-06-71 

Керівник: Габерстро Валерій Едуардович – директор 

Види реабілітації: професійна; соціальна; психологічний супровід; медичний супровід 

Контингент: діти – від 16 до 18 років; дорослі – від 18 до 35 років 

Нозології:  порушення ОРА, зору, слуху, мовлення та психічного розвитку; 
 внутрішні захворювання (в т.ч. серцево-судинні) 

Обслуговування:   амбулаторне 

Тривалість курсу:  1-2 роки 

Режим роботи:  9.00-17.00 (цілодобово, крім вихідних) 

Зарахування:  за заявою, самозвернення 

Методики 
реабілітації:  

 медичної реабілітації: ЛФК, механотерапія, фізіотерапія, психотерапія; 
 соціальної реабілітації: соціально-середовищна орієнтація; соціально-

побутові: освіта, адаптація, обслуговування; матеріальна допомога; 
 професійної реабілітації: професійна орієнтація; професійно-виробнича 

адаптація; раціональне працевлаштування; 
 французька модель родинної асоціації «Приморські Альпи» 

Реабілітаційне 
обладнання:  

фізкультурно-оздоровче: тренажери (10); фізіотерапевтичне: 7 
апаратів; навчально-виробниче: швейне, верстати, комп’ютери 

Штат співробітників:  психологи, педагоги, вихователі, соц. працівники, працетерапевти 

Потужність:  25-30 місць 

Щороку обслуговує:  близько 50 інвалідів 

Фінансування:  донорське, спонсорські внески 
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. 
М.В. СКЛІФОСОВСЬКОГО. ВІДДІЛЕННЯ: ГОСТРОЇ 
СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ; РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД АВАРІЇ НА ЧАЕС. 
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36011 

Телефони: (05322) 7-23-05, 7-53-12 (відділення реабілітації); 50-07-54 

Керівник: Скалянський Євген Володимирович – головний лікар 

Контингент: доросле населення області 

Методики:  мед. допомога, профілактика, діагностика, лікування, реабілітація; 
 метод перітонеального діалізу, гемодіаліз; 
 діагностичні: визначення глікозильованого гемоглобіну, мікроальбумінурії, 

кардіального тропоніну-І, агрегаційних властивостей тромбоцитів 

Штат співробітників: 257 лікарів 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ТА 
ДІАГНОСТИКИ. ВОДОЛІКАРНЯ. СТАЦІОНАР ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ  

Адреса: вул. Шевченка, 10, м. Полтава, 36011 

Керівник: Вакуленко Євген – головний лікар  

Контингент:  особи, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 
 жителі області (в т.ч. мешканці сільської місцевості) 

Форми 
обслуговування: 

 амбулаторно; консультування 
 стаціонарно (можливо 2-3-денне перебування на діагностичному ліжку) 

Методики: широкий набір фізіотерапевтичних методик 

Потужність: 30 реабілітаційних ліжок 

Щороку обслуговує: близько 100 тис. пацієнтів (стаціонарно – 2500 хворих) 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ. КАРДІОЛОГІЧНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ. ДІАГНОСТИЧНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДІТЕЙ, ЯКІ 
ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС  

Адреса: вул. Шевченка, 34, м. Полтава, 36011  

Телефони: (05322) 7-18-73; 7-27-53 

Керівник: Кінаш Наталія Володимирівна – головний лікар   

Види реабілітації:  медико-соціальна 

Контингент: діти та молодь від 0 до 18 років 

Нозології:  внутрішні захворювання (в першу чергу – кардіологічна патологія) 
 патологія ОРА, ураження ЦНС 

Форми 
обслуговування: 

 стаціонарна; 
 консультації батьків; 
 виїзні форми обслуговування (неонатальні бригади) 

Тривалість курсу: індивідуально 

Режим роботи: 8.00-17.00 

Зарахування: за направленням лікаря 

Методики: “Тандем”  
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Штат співробітників: фахівці 28 спеціальностей; 32 лікарі (в т.ч. 7 дільничних педіатрів) 

Потужність: 220 спец. (в т.ч. реабілітаційні); 20 дітей з інвалідністю (Центр) 

Щороку обслуговує: близько 400 осіб 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ 

Адреса: вул. Володарського, 5, м. Полтава, 36011 

Телефон, факс: (05322) 7-28-06 

Керівник: Голубєв Сергій Миколайович  

ЛУБЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 

Адреса: вул. К. Лібкнехта, 18/19, м. Лубни, 37500 

Керівник: Кравецький Віктор Миколайович 

Потужність: Кількість реабілітаційних ліжок: 20 

ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР 

Адреса: вул. Макаренко, 1-а, м. Полтава, 36039 

Телефон: (05322) 7-23-08 

Керівник: Шкляренко Михайло Петрович 

 

Санаторно-курортні заклади 

1. В підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я: 

САНАТОРІЙ “СВІТАНОК” 

Адреса: с. Сухорабівка, Решетилівський р-н, Полтавська обл., 38432 

Телефон / факс: (05363) 9-33-18 

Контингент: діти 5-16 років 

Нозології:  патологія органів дихання; патологія органів травлення;  
 патологія серцево-судинної системи 

Сезонність: з 01.06 до 01.09 

ДИТЯЧИЙ КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ “ЛІЩИНІВСЬКИЙ”  

Адреса: вул. Марченка, 1, смт. Білики, Кобеляцький р-н, 39221 

Телефон: (05343) 9-42-92; 9-42-80 

Керівник: Калюжний Василь Васильович – головний лікар    

Контингент: діти 5-14 років 

 
2. В підпорядкуванні інших відомств: 

 

  ЗАТ “МИРГОРОДКУРОРТ”  

Адреса: вyл. Гoгoля, 112, м. Mиpгopoд, 37603 

Телефон: 8 (05355) 5-24-21, 5-32-65 (факс), 5-26-33 

Електронна адреса: ckkmirgorod@poltava.ukrtel.net 

Веб-сайт: mirgorodkurort.pl.ua 

Керівник: Гавловський Олександр Данилович – генеральний директор  

Підпорядкування: ЗАТ “Укропрофоздоровниця” 

mailto:ckkmirgorod@poltava.ukrtel.net
http://mirgorodkurort.pl.ua/
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Лікувальні чинники:  миргородська вода (слабкомінералізована хлоридно-натрієва); 
 торф’яна грязь; 
 клімат 

Штат співробітників: майже 1500 (в т ч. Лікарів – близько 100, мед. сестер – більше 200) 

Потужність: стаціонару: 1984 ліжок (в т.ч. реабілітаційних – 160); 

бальнеогрязелікувальниці: 4,5 тис. процедур на день 

Щороку обслуговує: близько 30 тис. осіб 

САНАТОРІЙ “МИРГОРОД”. ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ, 
ПОТЕРПІЛИХ ПРИ АВАРІЇ НА ЧАЕС. ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ  

Адреса: вул. Українська, 58-а, м. Миргород, Полтавська обл. 

Телефони: (05355) 5-26-50 (факс), 5-31-48 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” (“Миргородкурорт”) 

Нозології:  реабілітація хворих, що перенесли інсульт; 
 реабілітація хворих на цукровий діабет; 
 патологія травної системи; 
 реабілітація хворих, потерпілих після аварії на ЧАЕС; 
 захворювання органів опори і руху, периферичної нервової системи 

Реабілітаційні 
методики: 
 

 лікувальне харчування; 
 бальнеотерапія: ванни (мінеральні), внутрішній прийом мінеральної води; 

інгаляції, сліпі зондування, зрошування; 
 торфогрязелікування (загальні та місцеві аплікації, тампони, 

електрогрязелікування); 
 апаратна фізіотерапія (світло- та електролікування, лазерна терапія, 

мікрохвильова інформаційна терапія, УЗ- та синглетно-киснева терапія); 
 лікувальна фізкультура, масаж; 
 інгаляції; кліматолікування; 
 психотерапія 

Потужність: 485 ліжок (в т.ч. від. реаб. Потерпілих при аварії на ЧАЕС – на 60) 

САНАТОРІЙ “БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ”. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ 
ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 

Адреса: вул. Гоголя, 112, м. Миргород, Полтавська обл., 37600 

Телефон: (05355) 5-52-65 (факс), 5-21-24 

Підпорядкування: Укрпрофоздоровниця. ЗАТ “Миргородкурорт” 

Контингент: дорослі, діти 

Нозології:  цукровий діабет (та його серцево-судинні ускладнення): латентний, явний, 
легкої і середньої тяжкості у ст. компенсації та субкомпенсації без проявів 
ацидозу – у дорослих; у дітей у ст. компенсації з 4 років; 

 патологія органів травлення;  
 супутні захворювання: периферичної нервової системи; ОРА; гінекологічні 

Порядок 
зарахування: 

До реабілітаційних відділень: направляються застраховані особи та 
діти у супроводі одного з батьків, який є застрахованою особою – 
безпосередньо із спеціалізованих стаціонарних відділень 
лікувальних закладів МОЗ України 

Реабілітаційні 
методики: 
 

 реабілітація хворих на цукровий діабет – згідно з власно розробленою 
програмою: навчання хворих дітей та їх батьків з питань перебігу і 
профілактики ускладнень ЦД, навичкам самоконтролю, ознайомлення з 
мед. апаратурою та пристосуваннями для інсулінотерапії; відвідування 
кабінету “Діабетична стопа”; 

 бальнео- та водолікування: застосування миргородської мінеральної 
води внутрішньо, зовні у вигляді ванн, у вигляді інгаляцій, промивань; 
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 грязелікування; інгаляції; 
 лікувальна фізкультура, лікувальний масаж; 
 апаратна фізіотерапія (світло- та електролікування, лазерна терапія, 

мікрохвильова інформаційна терапія, УЗ- та синглетно-киснева терапія); 
 лікувальне харчування (екологічно чистими продуктами); 
 психотерапія; інфузійна терапія 

Штат співробітників: лікарі за профілем реабілітації, лікарі-консультанти (окуліст, 
невропатолог, отоларинголог, дерматолог); педагоги-вихователі 

Потужність: 556 ліжок (в т.ч. реаб. Від. для лікування ЦД: у дорослих – 140; у 
дітей – 170) 

 

САНАТОРІЙ «ПОЛТАВА». РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ 
ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДУ 

Адреса: вул. Гоголя, 112, м. Миргород, Полтавська обл., 37600 

Телефон: (05355) 5-52-46 (факс), 5-50-54 

Підпорядкування: Укрпрофоздоровниця. ЗАТ “Миргородкурорт” 

Нозології:  реабілітація хворих, що перенесли інфаркт міокарду; 
 захворювання органів травлення; 
 супутні захворювання: органів опори і руху; периферичної нервової 

системи; гінекологічні захворювання 

Зарахування: Путівки видаються безкоштовно за рахунок коштів ФСС з ТВП 

Реабілітаційні 
методики: 

 лікувальне харчування; 
 Миргородська мінеральна вода внутрішньо, зовнішньо у вигляді ванн,  

інгаляцій, сліпих зондувань, кишечних та гінекологічних зрошувань; 
 торфогрязелікування у вигляді загальних місцевих грязьових аплікацій, 

ректальних і вагінальних грязьових тампонів; електрогрязелікування; 
 апаратна фізіотерапія (світло- та електролікування, лазеротерапія, 

мікрохвильова інформаційна терапія, УЗ- та синглетно-киснева терапія); 
 лікувальна фізкультура, механотерапія; масаж; 
 психотерапія; 
 кліматолікування 

 інгаляції; фітотерапія (фітобар) 

Тривалість курсу: 24 дні (реабілітаційне відділення) 

Потужність: 508 ліжок (одночасно: 463) 

 

 МЕДИЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР “МИРГОРОД” 

Адреса: вул. Українська, 58-а, м. Миргород, Полтавська обл., 37062 

Телефон: (05355) 4-66-07; 4-65-40 (факс) 

Підпорядкування: Міністерство внутрішніх справ України 

Нозології:  патологія органів травлення;  
 цукровий діабет (в т.ч. – його серцево-судинні ускладнення);  
 особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 

Реабілітаційні 
методики: 

ЛФК, лікувальна дозована ходьба, лікувальний масаж, апаратна 
фізіотерапія, водолікування, бальнеотерапія (внутрішній прийом 
миргородської мінеральної води), інгаляції, психотерапія, дієтичне 
харчування з екологічно чистими продуктами 
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САНАТОРІЙ “ПСЕЛ”  
 

Адреса: вул. Революції,76, смт. В. Багачка, Великобагацький р-н, 38300 

Телефон: (05345) 9-12-79; 9-16-90 (факс) 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 ІХС (стенокардія І-ІІ ФК, НК I); 
 ГХ І-ІІ ст.; 
 цереброваскулярна хвороба без ускладнень 

Інші захворювання:  патологія органів травлення (профільна);  
 патологія обміну речовин та ендокринні захворювання: цукровий діабет та 

його ускладнення (профільна); 
 урогенітальна патологія (профільна); 
 патологія опорно-рухового апарату 

Реабілітаційні 
методики: 

 сорбційна терапія; 
 інформаційно-хвильова терапія, методики східної енергетичної медицини, 

функціональна біоенерготерапія;  
 ЛФК, масаж; мануальна терапія; пневмовакуумний пресинг; 
 ванни-джакузі, контрастні, перлові, мінеральні ванни; сауна; 
 лікувальні душі: каскадний, висхідний, підводний душ-масаж; 
 гідроколонотерапія; 
 бальнеотерапія (медово-молочні бальнеопроцедури); 
 озокеритолікування (трускавецький озокерит); 
 лазеротерапія; 
 фітотерапія, аромотерапія; 
 апітерапія, гірудотерапія 

 
 

САНАТОРІЙ ІМ. М.В. ГОГОЛЯ ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ (“ПІВДЕННИЙ”) 
 

Адреса: вул. Миргородських дивізій, 22, м. Міргород, 37600 

Телефони: (05355) 4-65-08; 4-61-04 (директор); 4-65-10 (факс); 4-65-05 

Електронна адреса: sanat@poltava.ukrtel.net 

Веб-сайт: www.sanatoriy.poltava.ua; www.gogolsanat.com.ua 

Керівник: Сідько Микола Петрович – директор 

Підпорядкування: Міністерство транспорту України; Південна залізниця 

Природні лікувальні 
чинники: 

 миргородська слабомінералізована субтермальна (21,2 °С) хлоридно-
натрієва вода; 

 кліматичні умови 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 ІХС (крім стану після трансмурального, великовогнищевого інфаркту 
міокарда з ускладненнями; стенокардія напруги IV ФК, з важкими 
порушеннями ритму і провідності, на тлі СН II-А та вище);   

 гіпертонічна хвороба (крім III ст.) 

Інші захворювання:  захворювання органів травлення (профільний); 
 захворювання обміну речовин (в т.ч. ЦД II типу, легкого і середнього ст. 

важкості, компенсований);   
 патологія ОРА; периферичної нервової системи 

Реабілітаційні 
методики: 

 бальнеотерапія: промивання і зрошення мінеральною водою, 
гідротурбації; 

 водолікування: ванни: загальні, напівванни, перлинні, трав`яні; душі: 
Шарко, шотландський, дощовий, висхідний; підводний душ-масаж; 

 дієтичне харчування; 
 кліматотерапія: аеротерапія, повітряні і сонячні ванни, таласотерапія; 
 фітотерапія: трав’яні ванночки, фіточаї (з екологічно чистими травами); 
 інгаляції: масляні, мінеральні, трав’яні;  
 апаратна фізіотерапія: гальванізація, електрофорез, електросон, солюкс, 

індуктотермія, УЗ-, УВЧ-, ДДТ, СМС-терапія, магнітотерапія; 
 голкорефлексотерапія, лазеробіоенерготерапія, припікання, 

mailto:sanat@poltava.ukrtel.net
http://www.sanatoriy.poltava.ua/
http://www.gogolsanat.com.ua/
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металотерапія; Су-Джок-акупунктура; моксотерапія; 
 психотерапія: аутогенне тренування, музикотерапія; 
 парафіно-озокеритові аплікації; 
 грязелікування (вулканічними грязями); 
 масаж; ЛФК; кінезотерапія: ранкова гігієнічна гімнастика (15-20 хв.) – 

індивідуально або по групах, лікувальна гімнастика (з дозованим фізичним 
навантаженням), коригуюча гімнастика; прогулянки, дозована хода, 
оздоровчий біг; механотерапія (дозовані фізичні вправи на спеціальних 
апаратах); ігри; фізичні вправи у воді;  

 сухоповітряна лазня (сауна), парова лазня; 
 гірудотерапія; 
 режим відпочинку 

Реабілітаційне 
обладнання:  
 

велосипеди, бігові доріжка, гімнастичне приладдя; гантелі, стійки, 
штанги, тренажери фірми “VASIL” та “KETLER”; велотренажери; 
вібромасажери “IDECA STUDION”; профілактори Євмінова 

Потужність: 260 ліжок 

Щороку обслуговує:  до 5 тис. пацієнтів 

МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ САНАТОРІЙ “СОСНОВИЙ БІР” 

Адреса: с. Власівка, Зиньківський р-н, Полтавська обл., 38105 

Телефони: (05353) 9-24-16 (факс), 9-24-10, 2-40-41 

Електронна адреса: sbzenkov@rambler.tu 

Керівник: Безпалий Микола Олександрович – головний лікар 

Лікувальні чинники:  цілюща мінеральна вода “Ташань” (видобувається на глибині 1300 м) 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 ГХ; 
 ІХС; 
 ревматизм (в неактивній фазі); 
 ендартеріїти, тромбофлебіт 

Інші захворювання:  патологія ОРА та бронхо-легеневої системи нетуберкульозної етіології; 
 патологія органів травлення; ЦНС; сечо-статевої системи  

Реабілітаційні 
методики: 

водогрязелікування (близько 30 видів); бішофітні ванни, фізіотерапія, 
масаж (різні види), рефлексотерапія, пневмопресинг-терапія, 
вібротракція хребта, лікувальна фізкультура 

Діагностичні: УЗД, допплерографія, електрографічні, лабораторні 

Потужність: 200 ліжок 

САНАТОРІЙ (ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС) “КОВЧЕГ” 

Адреса: вул. Гоголя, 12, м. Миргород, Полтавська обл., 37600 

Телефон: (05355) 5-47-05  

Профіль:  патологія органів дихання; 
 серцево-судинні захворювання 

 

mailto:sbzenkov@rambler.tu
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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 
 

РІВНЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ. НЕВРОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ 
ХВОРИХ З ПОРУШЕННЯМ КРОВООБІГУ. КАРДІОЛОГІЧНІ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Мірющенка, 25-а, м. Рівне, 33018 

Телефон: (0362) 23-52-36; 23-73-74 (невр. від.) 

Керівник: Кучерук Євген Філімонович – головний лікар 

Нозології:   наслідки перенесеного ГПМК; 
 серцево-судинна патологія 

Методики:  відновне лікування 

Штат співробітників: 229 лікарів, 720 середніх мед. працівників 

Потужність: 805 ліжок (в т.ч. невр. від. – 20 ліжок) 

Щороку обслуговує:  близько 1 тис. хворих та інвалідів (у від. відновного лікування) 

 

РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ 
ЦЕНТР ІМ. ВІКТОРА ПОЛІЩУКА 
 

Адреса: вул. 16 Липня, 36, м. Рівне, 33028 

Телефон: (0362) 63-33-52; 63-58-79 (факс); 26-75-65 

Електронна адреса: info@rcmdc.com.ua 

Веб-сайт: http://www.rcmdc.com.ua 

Керівник: Шумлянський Ігор Володимирович – головний лікар 

Контингент:  дорослі, діти, інваліди-чорнобильці 

Реабілітаційні 
методики:  

 малоінвазивні лікувально-діагностичні методики під контролем УЗ та КТ; 
 запобігання вродженим вадам розвитку; 
 телемедичне консультування; 
 діагностування на рівні ДНК у режимі “реального часу” 
 створений популяційний кардіологічний реєстр 

Потужність:  800 місць 

ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ. КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. НЕВРОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Чорновола, 79, м. Рівне, 33000 

Телефон: (0362) 23-02-31 

Контингент:  дорослі та діти, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 

Реабілітаційні 
методики: 

медикаментозне лікування; фізіотерапія, водні процедури; 

фітотерапія (фіточаї), гомеопатія, рефлексотерапія; дієтотерапія 

Потужність:  150 ліжок (в т.ч. терап. Від. – на 80 ліжок; невр. від. – на 30 ліжок) 

Щороку обслуговує: більше 4 тис. хворих 

 
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 

Адреса: вул. Київська, 78-г, м. Рівне, 33027  

Телефон: (0362) 28-17-72; 28-19-10 (факс) 

Електронна адреса: oblhospitalrivne@mail.ru 

Керівник: Семанів Мирослав Михайлович – головний лікар  

mailto:info@rcmdc.com.ua
http://www.rcmdc.com.ua/
mailto:oblhospitalrivne@mail.ru
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ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ. 
РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ. ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: смт. Клевань, Рівненський р-н, Рівненська обл. 

Керівник: Григорій Слива – начальник госпіталю 

Контингент:  інваліди та ветерани ВВВ та прирівняні до них особи 

Потужність:  200 ліжок (в т.ч. терапевтичне – 50) 

Щороку обслуговує: більше 5 тис. інвалідів 

Лікарні відновного лікування 
 

КОРЕЦЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ. 
ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Є. Коновальця, 3, м. Корець, Рівненська обл., 34700 

Телефон: (251) 2-16-42 

Керівник: Миронець Анатолій Іванович – головний лікар 

Контингент:  дорослі (Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Волинська, Одеська, 
Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька обл.) 

Лікувальні чинники: корецька азотно-радонова вода з помірною концентрацією радону, 
низькою мінералізацією води, насичена азотом (аналог Цхалтубо) 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 ГХ І ст. при відсутності кризів; 
 облітеруючий ендартеріїт та ОАСНК без порушення трофіки; 
 ревматоїдний артрит 

Інші захворювання:  захворювання опорно-рухового апарату (профільний); 
 захворювання периферичної нервової системи; інші захворювання 

Реабілітаційні 
методики:  

 медикаментозна терапія (анальгетики,  міорелаксанти, антигістамінні, 
протизапальні, антигомотоксичні препарати, БАД, препарати, що містять 
ДНК, РНК, вітаміни, гормони); 

 азотно-радонові ванни; 
 лікувальний масаж, підводний душ-масаж, підводне витяжіння хребта і 

стегна, розвантаження хребта, суглобів, манжеткове витяжіння; 
 фізіотерапевтичні процедури (електролікування, теплолікування); 
 механотерапія; 
 голкорефлексотерапія; 
 фітотерапія (використовується понад 300 найменувань трав);  
 промивання та зрошення кишечнику 

Ефективність:  97% пацієнтів – покращення загального стану, 1,5% – без змін  

Потужність:  60 ліжок 

Щороку обслуговує: близько 1 тис. хворих та інвалідів 

Перспективи:  відкриття Центру реабілітації постінсультних хворих 

Фінансування:  бюджетне 

ЛІКАРНЯ УМВС УКРАЇНИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ВОДОЛІКАРНЯ 

Адреса: вул. Княгині Ольги 11, м. Рівне, 33014 

Телефони: (0362) 29-22-00; 29-20-01 (факс) 

Керівник: Володимир Якимець – головний лікар 

Підпорядкування: Міністерство внутрішніх справ України 

Контингент: 
 

 співробітники органів внутрішніх справ; 
 учасники ЛНА та особи, що потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС; 
 жителі міста (розрахунки – готівкою та через страхові компанії) 

Потужність:  60 ліжок 
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Санаторно-курортні установи 
 

1. В підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я: 

ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ  

Адреса: вул. Володимирська, 36, смт. Клевань, Рівненський р-н, 35311 

Телефон: (03622) 7-11-02, 7-11-03 

Контингент:  діти 6-16 років 

 

2. Підпорядковані іншим відомствам: 

САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ РІВНЕНСЬКОЇ АЕС 

Адреса: вул. Енергетиків, 29, м. Кузнецовськ, Рівненська обл., 34400 

Телефони: (03636) 3-13-01, 2-26-25, 2-22-26; 3-85-74 

Контингент:  працівники Рівненської АЕС 

Нозології:  патологія хребта та опорно-рухового апарату; 
 внутрішні захворювання (в першу чергу – серцево-судинні); 
 виразкова хвороба шлунку та ДПК 

Реабілітаційні 
методики:  

фізіотерапія (лазеротерапія); водолікування (душ Шарко, підводні 
ванни, лікувальні ванни); басейн; дієтотерапія 

Потужність:  25 місць 

 

САНАТОРІЙ “ЧЕРВОНА КАЛИНА” 

Адреса: с. Жобрин, Рівненський р-н, Рівненська обл., 35310 

Телефони: (0362) 61-84-83; 61-84-54 (факс) 

Веб-сайт: http://chervona-kalina.rv.ua 

Керівник: Сивий Микола Юрійович – головний лікар 

Контингент:  дорослі 

Інші захворювання:  патологія серцево-судинної системи; 
 патологія ОРА; нервової системи;   
 патологія шлунково-кишкового тракту; стоматологічна патологія 

Природні лікувальні 
чинники: 

 мінеральна вода “Червона калина” – хлоридно-натрієва, середньої 
мінералізації (до 10 гр. Солей на 1л. Води) 

Реабілітаційні 
методики: 

ванни (хвойні, йодобромні, морські, скипидарні); грязелікування, 
гальваногрязетерапія; озокеритолікування; фітотерапія; 
гірудотерапія; спелеотерапія; “іспанський плащ”; ІЧ-камера 

Реабілітаційні центри системи праці та соціального 

захисту населення 
 

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТЕР. ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ІНВАЛІДІВ З ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 

Адреса: вул. В’ячеслава Чорновола, 56, м. Рівне, 33028 

Телефони: (0362) 26-05-79; 26-07-75 (тер. центр, факс) 

Керівник: Гаврилюк Наталія Степанівна – директор Центру 

Види реабілітації: соціальна; педагогічна; психологічна; медичний супровід 

Контингент:  дорослі; діти-інваліди  

http://chervona-kalina.rv.ua/
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Нозології:  наслідки перенесеного ГПМК; 
 порушення опорно-рухового апарату та психічного розвитку 

Форми 
обслуговування:  

 стаціонарна; денний стаціонар (на 25 ліжок); 
 консультації батьків; домашній патронаж 

Режим роботи:  8.00-17.00 

Зарахування:  за заявою 

Реабілітаційні 
методики:  

механотерапія, масаж, ЛФК, тракції хребта, фізіотерапія 
(електролікування, нейроміоелектростимуляція, лазеротерапія), 
акупунктура, мануальна терапія, голкорефлексотерапія, парафіно- 
та озокеритотерапія, корекція ІПР 

Обладнання:  тренажери, масажна апаратура, бігова доріжка, фізіотерапевтичне 

Потужність:  350 місць 

Щороку обслуговує:   2,5 тис. інвалідів (в т.ч. 1 тис. – після ГПМК, 400 дітей-інвалідів) 

РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ, МЕДИЧНОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ ТА ІНШИХ НАЙБІЛЬШ НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ 
НАСЕЛЕННЯ НА БАЗІ САНАТОРІЮ-ПРОФІЛАКТОРІЮ “НАД ГОРИННЮ” 

Адреса: вул. Словацького, 1, каб. 23; с. Олександрія; м. Рівне, 33028 

Телефон: (0362) 27-33-33; 22-41-06 22-31-51 (факс) 

Керівник: Пащинська Ольга Миколаївна – директор Центру 

Види реабілітації: соціальна; первинна професійна; психологічна; рання медична 

Контингент:  діти-інваліди віком від 7 до 18 років,  
 дорослі інваліди ІІ-ІІІ групи віком від 18 до 30 років 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 хронічні захворювання внутрішніх органів (серцево-судинні та інші); 
 цереброваскулярні захворювання, ВСД 

Інші захворювання:  захворювання, наслідки травм і поранень ОРА і внутрішніх органів, 
наслідки ЧМТ; неврологічні захворювання 

Навчання: оператор комп’ютерного набору; швейна справа; соціальна робота 

Режим роботи:  9.00-18.00 

Зарахування:  за направленням регіональних УП та СЗН 

Реабілітаційні 
методики:  

методики медичної реабілітації; методики психологічної корекції; 
соціально-середовищної реадаптації та суспільної адаптації; клуб 
спілкування, консультування, надання соціально-побутових послуг 

Обладнання:  фізіотерапевтичне, бальнеотерапевтичне; ЛФК; професійне 

Потужність:  50 місць 
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СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 

 

СУМСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ. КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. 
РЕВМАТОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Дзержинського, 48, м. Суми, 40022 

Телефон: (0542) 25-00-57; 25-76-77 (ФТВ); 25-84-68 (невр. від.) 

Керівник: Близнюк Микола Дмитрович 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 

Адреса: вул. Ковпака, 24, м. Суми, 40031 

Телефон: (0542) 24-16-39 

Керівник: Пилипенко В’ячеслав Григорович  

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР. ВІДДІЛЕННЯ: ІНФАРКТНЕ; 
КАРДІОЛОГІЧНЕ 

Адреса: вул. Паркова, 1, м. Суми, 40007 

Телефон: (0542) 33-43-74 

Керівник: Марцовенко Ігор – головний лікар 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 стан після перенесеного інфаркту міокарду; 
 стан після перенесеного інсульту; 
 стан після операцій на серці 

Форми 
обслуговування: 

 стаціонарна; 
 диспансерне спостереження 

Реабілітаційні 
методики: 

 реабілітаційне лікування; 
 профілактична робота: вимірювання АТ в установах первинної медико-

санітарної допомоги та в місцях масового скупчення людей; розробка та 
розповсюдження санітарно-просвітницьких матеріалів; “Школи здоров’я” з 
метою пояснення природи розвитку АГ та пропагування ЗСЖ 

Обладнання: “Телекард”, велоергометр, “Лам-600”, дефібрілятори, ЕКГ-апарати, 
монітори АТ, кардіоваскулярна система, монітори для реанімації, 
УЗ-кардіоскоп з кольоровим допплером; БІТ на 9 ліжок 

Штат співробітників:  150 (в т.ч. 28 – лікарів, 50 – середніх мед. працівників) 

Потужність: 85 ліжок (в т.ч. 15 – реабілітаційних) 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

Адреса: пл. Свердлова, 14, м. Суми, 40022 

Телефон: (0542) 22-22-16 

Керівник: Мовчан Тетяна Миколаївна 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ФІЗКУЛЬТУРНИЙ ДИСПАНСЕР 

Адреса: вул. Свердлова, 44, м. Суми, 40022  

Телефон: (0542) 25-03-83 (гол. лікар); 25-05-86; 25-77-04 (відділ. ЛФК) 

Керівник: Копійка Михайло Миколайович – директор Центру 

Контингент: інваліди II-III груп загального захворювання 

Види реабілітації: медична; фізична 
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Зарахування:  за направленням МСЕК 

Реабілітаційні 
методики:  

ЛФК, масаж, фізіотерапія; методична допомога центрам медико-
соціальної і трудової реабілітації дітей-інвалідів  

Щороку обслуговує:  близько 100 інвалідів 

Фінансування: відновлювальне лікування – безоплатно 

СУМСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР 
ТРОМБОЛІЗІСУ. КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми, 40021 

Телефон: (0542) 27-79-38 (гол. лікар) 

Керівник: Горох Володимир Васильович – головний лікар 

Реабілітаційні 
методики: 

реабілітація – поетапна: поліклініка (60% хворих); стаціонар (35%); 
санаторій (5%) 

Потужність: 410 ліжок 

МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 3 М. СУМИ. ДЕННИЙ СТАЦІОНАР. АМБУЛАТОРНИЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ТА ІНВАЛІДІВ ІЗ 
ЗАХВОРЮВАННЯМИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ТА НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 

Адреса: вул. Червоногвардійська, 48/50, м. Суми, 40009 

Телефон: (0542) 22-12-21 

Керівник: Котков Володимир Вікторович  

СУМСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 4. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. 
РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ НЕВРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Адреса: вул. Праці, 3, м. Суми, 40004 

Телефон: (0542) 27-63-09, 28-60-50 (головний лікар); 22-70-94 (приймальня) 

Керівник: Чувіков Фідель Михайлович – головний лікар 

Форми 
обслуговування: 

 поліклінічна; 
 стаціонарна 

Реабілітаційні 
методики: 

 фізіотерапія (електросвітло-, магнітолікування; електросон; УФО; 
парафінотеплолікування; інгаляції); 

 масаж; лікувальна фізкультура; 
 бальнеотерапія (підводний гідромасаж, циркулярний душ, душ Шарко); 
 методи нетрадиційної терапії: рефлексотерапія, голкотерапія, 

психосоматична терапія (лікувальний гіпноз при інсультах, ІХС, ЦД) 

Потужність: стаціонар: 230 ліжок; поліклініки: 1230 відвідувань на день 

МСЧ ВАТ “СМНВО ІМ. ФРУНЗЕ. ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОГО  ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ 
ТА ІНВАЛІДІВ З ПРОФЕСІЙНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ. КАБІНЕТ ЦЕРЕБРО-
ВАСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Металургів, 38, м. Суми 

Контингент:  працівники ВАТ “СНВО ім. Фрунзе” (понад 20 тисяч осіб); 
 закріплене населення міської дільниці (25700 осіб) 

Нозологіії:  цереброваскулярна патологія (хвороба Паркінсона); 
 вібраційна хвороба; 
 хронічні бронхіти від впливу пилу 

Форми 
обслуговування: 

 денний стаціонар; амбулаторно-поліклінічна; 
 диспансерне спостереження 

Реабілітаційні 
методики: 

 надання кваліфікованої первинної медико-санітарної допомоги та 
спеціалізованої медичної допомоги;  
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 проф. огляди робітників;  
 диспансеризація хворих, які потребують динамічного нагляду лікаря;  
 вивчення умов праці в цехах та відділах ВАТ “СНВО ім. Фрунзе”, розробка 

необхідних заходів щодо профілактики проф. захворювань; 
 кваліфіковане обстеження та систематичне лікування 

Обладнання: апарат УЗД “Aloka SSD-500”; біохімічний аналізатор “Мікролаб-300”; 

рентген-апарат EMERIX-50 

СУМСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 5. ЦЕНТР СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ 
ХІРУРГІЇ. ВІДДІЛЕННЯ СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ. КАБІНЕТ СОЦІАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 

Адреса: вул. М. Вовчок, 2, м. Суми, 40007 

Телефон: (0542) 33-11-57; 33-57-57 

Керівник: Петренко В’ячеслав Юрійович 

Види реабілітації: медична; соціально-психологічна 

Нозології:  тяжка судинна патологія; 
 депресивні та невротичні розлади, пов’язані зі стресом 

Реабілітаційні 
методики: 

 надання психотерапевтичної допомоги населенню; 
 оперативні втручання з приводу тяжкої судинної патології; 
 медична допомога із застосуванням гемодіалізу  

Режим роботи: 8.00-16.30 (психотерапевт); цілодобово (суїцидологічний центр) 

Щороку обслуговує: більше 5 тис. осіб (кабінет соціально-психологічної допомоги) 

 

Санаторно-курортні установи 

 

САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ МСЧ ВАТ “ХІМПРОМ” 

Контингент: працівники МСЧ ВАТ “Хімпром” 

Нозології:  хвороби систем кровообігу; 
 хвороби кістково-м’язової системи;  
 хвороби периферійної нервової системи;  
 хвороби дихальної системи 

Реабілітаційні 
методики:  

водні процедури: гідромасаж, ванни (хвойні, перлові, морські); 
лазеротерапія, голкорефлексотерапія, аромотерапія, сольові печери, 
парафінолікування 

Потужність: до 100 відпочиваючих (за зміну)  
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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 
 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 

Адреса: вул. Клінічна, 1, м. Тернопіль, 46002 

Телефон: (0352) 22-33-62 

Керівник: Гірняк Мирослав Ярославович – головний лікар 

ЗАЛІЩИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ГОСПІТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ ТА 
РЕАБІЛІТОВАНИХ. КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. М. Шашкевича, 42, м. Заліщики, 48640 

Телефон: (03554) 2-12-86; 2-22-86 (факс) 

Керівник: Демчук Володимир Іванович – головний лікар    

Реабілітаційні 
методики: 

фізіотерапія, масаж, парафіно-озокеритне лікування, лазеротерапія, 
психоемоційне розвантаження, голкорефлексотерапія, вітамінно-
кисневі суміші, лікувальна фізкультура, зубопротезування 

Потужність: 120 ліжок (в т.ч. кард. від. – на 40 ліжок; терап. Від. -  на 50 ліжок) 

Щороку обслуговує: близько 2200 хворих 
 

Лікарні відновного лікування 
 

МИКУЛИНЕЦЬКА ОБЛАСНА КОМУНАЛЬНА ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА 
ЛІКАРНЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ. ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-
СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ. ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ІНВАЛІДІВ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ 

Адреса: вул. Галицька, 2, смт. Микулинці, Теребовлянський р-н, 48120 

Телефон: (0251) 5-14-59 

Керівник: Ясеник Зіновій Андрійович – головний лікар 

Підпорядкування:  Міністерство охорони здоров’я, Фонд соціального захисту інвалідів 

Види реабілітації:  медична; соціальна, рання соціальна 

Лікувальні природні 
чинники:  

 місцева сірководнева вода (“Микулинецька Мацеста”); 
 торф’яні грязі із вмістом сірководневих сполук 

Контингент:  діти, дорослі 

Нозології:  хвороби системи кровообігу; 
 захворювання нервової системи (в т.ч. ДЦП) (профільні); 
 хвороби кістково-м’язової системи, вроджені аномалії (профільні);  
 інша патологія 

Форми 
обслуговування: 

 стаціонарна;  
 консультації батьків 

Режим роботи:  цілодобово 

Зарахування:  за направленням лікаря 

Тривалість курсу:  21 день 

Реабілітаційні 
методики:  

масаж; ЛФК; психотерапія; психологічна реабілітація, фізіотерапія; 
медикаментозна терапія; голкорефлексотерапія; бальнеотерапія 
(загальні ванни, душ, підводний масаж, зрошування мінеральною 
водою); торфогрязьова терапія (гальваногрязі, парафіно-
озокеритові аплікації); вертикальне підводне витягування; сухе 
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шийне витягнення; гідромасаж; модель “Тандем” 

Реабілітаційне 
обладнання:  

фізіотерапевтичне, бальнеологічне, апарати механотерапії, ЛФК 
(велотренажери, шведська стінка, профілактори Євмінова та ін.) 

Штат співробітників:  10 (лікар-терапевт, м/сестри, мол. м/медсестри) 

Потужність:  200 місць (одночасно обслуговується – 30 пацієнтів) 

Щороку обслуговує:  близько 3 тис. хворих (в т.ч. близько 400 дітей) 

Фінансування:  бюджетне, спонсорське, благодійні акції від фонду “Карітас” 

 

БІЛЬЧЕ-ЗОЛОТЕЦЬКА ОБЛАСНА ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА ЛІКАРНЯ 

Адреса: с. Більче-Золоте, Борщівський р-н, Тернопільська обл., 48733 

Телефон: 2-13-76 

Керівник: Вершигора Володимир Григорович 

Контингент:  дорослі 

Штат співробітників:  11 лікарів, 49 середніх мед. працівників 

Потужність:  200 місць (170 ліжок) 

Щороку обслуговує:  близько 4 тис. хворих 

ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ГУСЯТИНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ 

Адреса: вул. Б. Лепкого, 1, смт. Гусятин, 48260 

Телефон: (03557) 2-16-09 

Керівник: Ковальчук Володимир Михайлович         

Санаторно-курортні установи 

1. Санаторії в підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я 

ЗАЛІЩИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ 
САНАТОРІЙ 

Адреса: вул. Грушевського, 12, м. Заліщики, Тернопільська обл., 48640  

Телефони: (03554) 2-14-72, 2-14-60 (гол. лікар; факс); 2-14-38 

Керівники: Триюда Олег Григорович – головний лікар 

Види реабілітації: медична (в першу чергу – рання медична); соціальна 

Контингент:  діти-інваліди від 2 до 16 років; діти-сироти; діти, які постраждали 
внаслідок аварії на ЧАЕС; діти з багатодітних сімей  

Нозології:  ревматологічна патологія; 
 порушення ОРА, ДЦП; порушення психічного розвитку;  
 патологія органів дихання 

Обслуговування:  стаціонарне 

Режим роботи:  9.00-16.00 

Зарахування:  за направленням лікаря 

Тривалість курсу:  1 місяць 

Реабілітаційні 
методики  

водолікування (душі: Шарко, циркулярний, висхідний; гідромасаж, 
хвойні, морські ванни); масажі, ЛФК; грязелікування; парафіно-
озокеритові аплікації, бішофіт; магнітотерапія 

Реабілітаційне 
обладнання: 

ванни: ВОД-56, гідромасажна; водний басейн; шведська стінка, 
велотренажер, бігова доріжка, сухий басейн, м’ячі 

Штат співробітників:  лікарі (педіатр, терапевт, психолог); мед. сестри, мол. медсестри 



 140 

Потужність: 100 ліжок (в т.ч.: ревматологічні – 50) 

Щороку обслуговує:  більше 800 осіб 

Фінансування:  бюджетне (обласний бюджет). Лікування: безкоштовне 

2. Санаторії інших відомств: 

 

САНАТОРІЙ “МЕДОБОРИ” 

 

Адреса: с. Конопківка, Теребовлянський  р-н, Тернопільська обл., 48122 

Телефони: (03551) 2-22-67; 5-12-33 (факс); 5-11-29; 5-33-23, 5-33-39 

Електронна адреса: info@medobory.com.ua  

Веб-сайт: www.medobory.com.ua 

Підпорядкування:  Міністерство праці та соціальної політики 

Лікувальні природні 
чинники: 

 сірководнева вода (80 мг/л) “Микулинецька Мацеста”; 
 натрій-хлоридна вода (54 мг/л) типу “Моршин”; йодобромна; 
 сульфатно-гідрокарбонатне болото 

Профільні нозології:  захворювання ОРА (хвороби кісток, м’язів, сухожилків); 
 захворювання ЦНС та периферичної нервової системи;  
 шкрні захворювання (псоріаз) 

Інші нозології: хвороби серцево-судинної системи 

Реабілітаційні 
методики:  
 

 бальнео- та водолікування: ванни (хвойні, перлинні, сірководневі, сухі 
вуглекисневі); душі, підводний масаж, вертикальна витяжка; зрошення, 
полоскання, тюбажі; плавання в басейні;  

 питне лікування; 
 лазерно- та магнітотерапія; 
 парафіно- та озокеритолікування; торфогрязьове лікування; 
 рефлексо- та мануальна терапія; 
 психотерапія; 
 ЛФК, терренкур, спортивні ігри: 
 нетрадиційні методи лікування: гомеопатія; іпотерапія; спелеотерапія; 

аромотерапія; лікування “живим” нефільтрованим пивом; лікування 
“мертвою” і “живою” водою; апітерапія; болюсотерапія; фотолікування;  
фітотерапія (лікарські фіточаї) 

Потужність:  500 місць 

САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ “ВЕСЕЛКА” 

Адреса: с. Петриків, Тернопільський р-н, Тернопільська область, 47720 

Телефони: (0352) 43-56-95, 43-56-91 (факс); 43-57-59, 53-09-59 

Нозології:  патологія шлунково-кишкового тракту; 
 патологія опорно-рухового апарату; 
 патологія серцево-судинної системи 

Сезонність:  з 01.05 по 01.11 

 

mailto:info@medobory.com.ua
http://www.medobory.com.ua/
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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 
 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ. 
ОБЛАСНИЙ ФЛЕБОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР. ЦЕНТР 
ІНТЕРВЕНЦІЙНОЇ АРИТМОЛОГІЇ. ВІДДІЛЕННЯ: 
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ; 
КАРДІОЛОГІЧНЕ; РЕВМАТОЛОГІЧНЕ; 
ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ; ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ 

Адреса: пр. Правди, 13, м. Харків 

Телефони: (057) 705-01-87; 700-36-87 (факс); 705-66-42 (ВВЛ); 705-67-24 (ФТВ) 

Веб-сайт: http://okb.kharkov.ua 

Керівники: Сердюк Наталя В’ячеславівна – зав. від. відновного лікування 
Присіч Олена Михайлівна – зав. фізіотерапевтичним відділенням 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 патологія серцево-судинної системи; 
 оклюзії, стенози, аневризми, розриви судин будь-якого походження; 
 венозна патологія;  
 складні порушення серцевого ритму (за відсутності ефекту від 

медикаментозного лікування) 

Реабілітаційні 
методики: 

Відновна терапія: медикаментозна терапія; електросвітлолікування 
(електрофорез, електросон, УВЧ-терапія, ДМХ-, 

лазеротерапія, діадинамотерапія, д’Арсонвалізація, стимулювання 
нервів і м’язів, ультратонотерапія, магнітотерапія, КУФ-терапія); 
«Біоптрон»-терапія; інгаляції, кисневі коктейлі; гідро- та 
бальнеотерапія (хвойні, перлинні, 4-х-камерні та вихрові 
ванни, гідромасаж, душ Шарко); озокеритотерапія, 
грязетерапія; масаж, ЛФК (в т.ч. на тренажерах); психотерапія; 
рефлексотерапія, Су-Джок-терапія; ерготерапія 

Реконструктивна хірургія: реконструктивні оперативні втручання на 
артеріальних судинах будь-якої локалізації (з використанням 
сучасних синтетичних матеріалів та технологій); малоінвазивні 
оперативні втручання; імплантація ендокардіальних 
кардіостимуляторів 

Потужність: Кількість реабілітаційних ліжок для учасників ЛНА на ЧАЕС: 110. 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА СТУДЕНТСЬКА ЛІКАРНЯ  

Адреса: вул. Дарвіна, 8/10, м. Харків, 61002 

Телефон: (057) 706-15-10, 719-69-57 (факс) 

Контингент: студенти, учасники ЛНА на ЧАЕС 

Потужність: Кількість реабілітаційних ліжок для учасників ЛНА на ЧАЕС: 60 

ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 

Адреса: вул. Луначарського, 42-а, м. Харків, 61137 

Телефон: (057) 776-21-90 

 

http://okb.kharkov.ua/
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ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ПАЛІАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ „ХОСПІС”. НЕВРОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Л. Пастера, 4-а, м. Харків, 61075 

Телефон / факс: (0572) 93-90-93 

Види реабілітації:  медична (паліативна реабілітація); 
 медико-соціальна допомога, догляд; 
 психосоціальна 

Керівник: Екзархов Віталій Олександрович – головний лікар 
 

Санаторно-курортні установи 
 

1. В підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я: 

ДИТЯЧИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ САНАТОРІЙ  

Телефон: (0572) 52-11-23 

Контингент: діти 3-15 років 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи 
 патологія бронхо-легеневої системи; 
 гастроентерологічна патологія 

2. Санаторії в підпорядкуванні інших відомств 
 

САНАТОРІЙ “БЕРЕЗОВСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ” 
 

Адреса: смт. Березовське, п/в Березівка, Дергачівський р-н, 62363 

Телефони: (057) 700-33-16; 712-20-27 (факс) 

Веб-сайт: http://berminvodu.com 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Лікувальні чинники:   мінеральна вода “Новоберезовська” (високомінерализована хлоридно-
натрієво-йодо-бромиста); 

 Боріславський озокерит, Сакські та Слов’янські лікувальні грязі 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 ІХС, ВСД; 
 діабетичні ангіопатії нижніх кінцівок, облітеруючий ендертеріїт 

Інші захворювання:  хвороби органів травлення; 
 патологія статевої сфери; нирок; 
 хвороби обміну речовин (в першу чергу – цукровий діабет);  
 наслідки травм нижніх кінцівок; 
 анемії 

Реабілітаційні 
методики:  

 дієтотерапія;  
 внутрішній прийом мінеральної води;  
 апаратна фізіотерапія: гальванізація, електрофорез, лікування 

імпульсними струмами, ультразвукова і УВЧ-терапія, магніто- і 
лазеротерапія, вібраційний масаж, баротерапія;  

 спелеотерапія, інгаляції, ароматерапія;  
 водолікування: мікроклізми, кишкові зрошування і промивання, 

різноманітні лікувальні ванни, підводний душ-масаж, душ гольчатий, 
висхідний, циркулярний, Шарко та ін.; плавальний басейн; 

 грязе- та озокеритолікування (в т.ч. ректальні грязьові тампони); 
 фітотерапія (прийом відварів лікарських трав); 
 лікувальний масаж, ЛФК, механотерапія на тренажерах; 
 психотерапія 

Потужність: 1000 відвідувань в день 

http://http/berminvodu.com
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САНАТОРІЙ “ЯЛИНКА”. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ 

Адреса: п/в Курортне, Зміївський р-н, Харківська обл. 

Телефон / факс: (05747) 3-09-03 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Контингент: батьки з дітьми, дорослі, ветерани війни та праці 

Профіль: кліматичний та бальнеологічний курорт 

Нозології:  патологія серцево-судинної системи; 
 патологія органів дихальної системи нетуберкульозного характеру; 
 патологія ендокринної системи та порушення обміну речовин (в першу 

чергу – цукровий діабет); 
 захворювання органів травлення; 
 патологія сечостатевої системи 

Реабілітаційні 
методики: 

масаж, лікувальна фізкультура (ранкова та лікувальна гімнастика), 
механотерапія в тренажерному залі, лікувальна дозована ходьба 
по сосновому бору; ванни (скипідарні, хвойні, перлові); душі 
(струминний, циркулярний, висхідний); питне лікування; інгаляції 
відварами цілющих трав, спелеотерапія, аромотерапія; 
озонотерапія, киснево-синглентна терапія 

САНАТОРІЙ “ГАЙ” (“РОЩА”) 

Адреса: вул. Санаторна, 46, смт. Пісочин, Харківський р-н, 62417 

Телефон: (057) 742-16-84; 742-16-32 (факс) 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Нозології:  реабілітація хворих після гострого інфаркту міокарда; 
 реабілітація хворих неврологічного профілю; 
 реабілітація хворих гастроентерологічного профілю. 
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ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 
 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ. 
КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР 

Адреса: вул. Українська, 81, м. Херсон, 73013 

Телефони: (0552) 22-51-90, 51-83-19 (факс); 24-43-15 

Електронна адреса: dob@bdp.ks.ua 

Веб-сайт: bdp.ks.ua 

Керівник: Лятецька Людмила Володимирівна – головний лікар 

Контингент: діти з перших годин життя до 18 років 

Реабілітаційні 
методики: 

Реконструктивна хірургія: 
 кардіохірургічні операції на закритому серці; 
 хірургічна корекція вроджених вад розвитку;  

Відновна терапія: 
 медикаментозне лікування (нейропротектори, антиконвульсанти); 
 фізіотерапія; лікувальна фізкультура; 
 модель “Тандем – партнерство”, “Дитина, сім’я, фахівець” 

Форми 
обслуговування: 

 стаціонарна; 
 консультації батьків; обслуговування на дому 

Режим роботи:  денний 

Тривалість курсу:  індивідуально за потребою 

Зарахування:  за направленням лікаря 

Потужність: 540 ліжок (стаціонар); 150 відвідувань за зміну (поліклініка)   

Щороку обслуговує: близько 90 тис. дітей (поліклініка); до 14,5 тис. дітей (на дому) 

 
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ. ВІДДІЛЕННЯ СЕРЦЕВО-
СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ  

Адреса: пр. Ушакова, 67, м. Херсон, 73000 

Телефон: (0552) 42-42-05 

Веб-сайт: http://www.oblhospital.com.ua/ 

Керівник: Клименко Віктор Леонідович – головний лікар 

Реабілітаційні 
методики: 

Відновна терапія: 
 мануальна терапія та післяізометрічна релаксація;  
 апаратна фізіотерапія (у т.ч. квантова терапія; терапія парезів та 

паралічів на ап-ті “Міотон-2” зі зворотнім біологічним зв’язком); 
 індивідуальне та групове навчання пацієнтів по програмі “Астма-школи”; 
 масаж (ручний та підводний);  
 електрокорпоральні методи детоксикації (гемосорбція, плазмоферез);  
 гіпербарична оксигенація 

Реконструктивна хірургія: 
 реконструктивна хірургія магістральних вен; 
 реконструктивні операції на аорті, магістральних артеріях (в т.ч. аорто-

стегнове протезування з використанням відеохірургічної техніки); 
 рентгеноваскулярна хірургія (в т.ч. стентування коронарних артерій); 
 оперативне лікування хворих на інсульт 

Щороку обслуговує: понад 800 серцево-судинних операцій 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ СУВОРОВСЬКОГО РАЙОНУ. МІСЬКИЙ ІНСУЛЬТНИЙ ЦЕНТР 

Адреса: пр. Ушакова, 22/1, м. Херсон, 73000 

Телефон: (0552) 22-40-57 

mailto:dob@bdp.ks.ua
http://bdp.ks.ua/
http://www.oblhospital.com.ua/
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Керівник: Карабелеш  Євген Євгенович – головний лікар 

Щороку обслуговує: близько 1300 хворих 

 
ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР. 
ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОЇ ТЕРАПІЇ  

Адреса: вул. Суворова, 35, м. Херсон, 73025 

Телефон: (0522) 42-12-72 

Керівник: Мазуряк Олег Петрович  – головний лікар 
Довгих Надія Павлівна – зав. відділенням 

Методики:  хірургічне лікування порушень ритму серця; 
 водолікування, фізіотерапія, ГБО, рання рухова реабілітація хворих 

Щороку обслуговує: майже 100 пацієнтів  

Фінансування: забезпечення ЕКС та тромболітиками – за бюджетні кошти (ОДА) 

ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ 

Адреса: пр. Ушакова, 65, м. Херсон, 73000 

Телефон: (0552) 26-50-41 

Керівник: Тимошенко Валерій Володимирович – головний лікар 

ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ГЕРІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ 

Адреса: вул. Дж. Говарда, 63, м. Херсон, 73488 

Телефон: (0552) 54-36-12 

Керівник: Скороход Ріта Анатоліївна – головний лікар 

Санаторно-курортні установи 

НОВОКАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ “ДРУЖБА” 

Адреса: вул. К. Маркса, 20, м. Нова Каховка, 74900 

Телефон / факс: (05549) 4-39-39, 4-25-31 

Керівник: Спільна Ольга Василівна – головний лікар 

Контингент: діти 8-12 років 

 

САНАТОРІЙ “ГОПРІ” 

Адреса: вул. Леніна, 72, м. Гола Пристань, 75600 

Телефони: (05539) 2-62-07; 2-13-39 (факс) 

Веб-сайт: http://www.gopriks.net/firms/predp/index.htm 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Профільні нозології:  патологія ОРА; нервової системи; гінекологічна та урологічна; шкіри 

Інші захворювання:  патологія периферичних судин 

Реабілітаційні 
методики: 

 грязелікування; 
 бальнеотерапія; гідрокінезотерапія в басейні; 
 апаратна фізіотерапія; синглетно-киснева терапія; 
 психотерапія; фіто- та аромотерапія;  
 масаж, лікувальна фізкультура; 
 сауна, кліматолікування; лікувальне харчування 

Тривалість курсу: 12-24 дні 

Сезонність: з 16.04 по 30.09 

http://www.gopriks.net/firms/predp/index.htm
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ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “ТАВРІЯ” 

Адреса: вул. Колгоспна, 7, м. Скадовськ, 75700 

Телефон / факс: (05537) 5-22-60 

Контингент: діти шкільного віку 

Профільні нозології:  патологія верхніх дихальних шляхів; щитовидної залози 

Інші нозології:  патологія серцево-судинної системи 

САНАТОРІЙ (ПАНСІОНАТ З ЛІКУВАННЯМ) “ХВИЛЯ” 

Адреса: вул. Пролетарська, 1-а, м. Скадовськ, 75700 

Телефон: (05537) 5-24-72 

Профільні нозології:  нервово-м’язові, психічні захворювання; бронхо-легеневі захворювання 

Інші захворювання:  серцево-судинні захворювання 

 
БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ «ГАРЯЧЕ ДЖЕРЕЛО» («АРАБАТСЬКА 
СТРІЛКА») 

Адреса: с. Геничеська гірка, Генічеський район, Херсонська обл.  

Телефон: (055) 34-5-01-92 

Керівник: Поспєлова А.В. – генеральний директор товариства 

Природні лікувальні 
чинники: 

 термальні мінеральні вод з високим вмістом БАР, брому, йоду, t +40 °C; 
 лікувальні грязі; ропа озер; тепле море 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 ГХ з повільно прогресуючим перебігом, без судинних криз і вираженого 
склерозу І і ІІ ст., без порушення ритму і провідності при НК не вище І ст.); 

 хронічна ІХС (крім стабільної форми з частими нападами, складними 
порушення серцевого ритму, стенокардії спокою, хр. аневризми серця); 

 атеросклероз коронарних артерій з рідкими нетяжкими нападами 
стенокардії після значної фіз. напруги, без змін ЕКГ, з НК не вище І ст.; 

 артеріальна гіпотонія; 
 хвороби артерій та вен (без атеросклеротичні оклюзії; рецидивуючого 

тромбофлебіту; неспецифічного аортоартеріїту); 
 цереброваскулярні захворювання 

Інші захворювання:  патологія нервової системи; ОРА; шлунково-кишкового тракту;  
 гінекологічна, урологічна патологія; ендокринні захворювання (в т.ч. ЦД 

легкої тяжкості); 
 захворювання шкіри і підшкірної клітковини 

Режим роботи:  амбулаторно 

Тривалість курсу: 10-18 процедур (залежно від стану пацієнта і результатів дії води на 
організм). Повторний курс – через 3-12 місяців 

Методики: ванни, басейн, підводно-вертикальне витягнення; масаж  

Ефективність: добрі результати лікування ВСД, неврозоподібних станів, псоріазу 

Сезонність: травень-жовтень 
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ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2. ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ПЕНСІОНЕРІВ, ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ “ДОВГОЛІТТЯ”  

Адреса: вул. І. Франка, 30, м. Кам'янець-Подільський, 32300 

Телефон: (03849) 2-82-22 

Керівник:  Грубляк В’ячеслав – директор центру 

Контингент:  дорослі (пенсіонери, інваліди війни та праці) 

Реабілітаційні 
методики: 

фізіотерапія, БАРС (для реабілітації хворих із захворюваннями ССС), 
голкорефлексотерапія, ЛФК, механотерапія, фітотерапія, 
медикаментозне лікування, дієтотерапія, психотерапія 

ШЕПЕТІВСЬКА ЦРЛ. ВОДОЛІКАРНЯ. ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ. 
ДИТЯЧЕ ВІДДІЛЕННЯ, РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПАЛАТА 

Адреса: вул. В. Котика, 85, м. Шепетівка, Хмельницька обл., 30400 

Телефон: (03840) 5-21-21  

Керівник: Поліщук Валентин Миколайович – головний лікар 

Контингент:  діти, дорослі 

Потужність: водолікарні – 20 місць; реабілітаційної палати – 4 місця 

Фінансування:  бюджетне, спонсорське; «пілотні» програми. 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ 

Адреса: вул. Пілотська, 1, м. Хмельницький, 29000 

Керівник: Флаксемберг Аркадій Семенович – головний лікар 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 

Адреса: с. Ружичанка, 1, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., 29008 

Керівник: Пінчук Людмила Михайлівна – головний лікар 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР 

Адреса: вул. Володимирська, 85, м. Хмельницький, 29001 

Керівник: Салабай Ігор Олегович – головний лікар 

 

Санаторно-курортні установи  

1. Санаторії в підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я: 

ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ РЕВМООРТОПЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ “ДНІСТЕР”  

Адреса: смт. Ст. Ушиця, Кам’янець-Подільський район, 32385 

Телефон: (03849) 9-65-40 

Контингент: діти віком від 5 до 15 років (7-14) 

Нозології:  
 

 ревматичні захворювання; 
 патологія опорно-рухового апарату 

Потужність:  150 місць (одночасно: 100) 

2. Санаторії в підпорядкуванні інших відомств: 
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САНАТОРІЙ “ПЕРЛИНА ПОДІЛЛЯ” 

Адреса: с. Сатанів-2, Городоцький район, Хмельницька обл., 32034  

Телефони: (03851) 9-23-54; 9-24-33 (факс); 9-24-32 (гол. лікар) 

Веб-сайт: http://perlyna.km.ua 

Керівник: Бабій І. В. – директор  

Хвороби системи 
кровообігу: 

 ГХ (І-ІІ ст.), ІХС; патологія судин н/к; 
 наслідки судинних уражень головного та спинного мозку 

Інші захворювання: Основні: 
 патологія органів травлення; нирок, сечостатевої системи;  
 патологія бронхо-легеневої системи; водно-соляного та жирового обміну; 

Супутні: 
 патологія ОРА; ЦНС та периферичної нервової системи; 
 гінекологічні захворювання; захворювання шкіри 

Лікувальні чинники: води Збручанського родовища типа “Нафтуся” 

Реабілітаційні 
методики: 

 бальнео- та водолікування: ванни (перлинні, скипидарні, йодобромні, 
хвойні, сольові, вуглекислі); душі (підводний душ-масаж; висхідний; 
циркулярний); пиття мінеральної води; зрошування, мікроклізми; 

 фізіотерапія (д’Арсонвалізація, електрофорез, УЗ-, магніто-, 
лазеротерапія; віброакустичне лікування, світлолікування); 

 озокерито- та пелоїдотерапія: грязелікування, дренажні обгортання; 
 інгаляції; спелеотерапія; солярій; 
 інформаційно-хвильова терапія;  
 гірудотерапія; фітотерапія (лікувальні чаї та збори); 
 ЛФК; масаж (різні види класичного, а також медовий, механічний); 
 лімфодренаж; апаратна корекція артеріального тиску 

Реабілітаційне 
обладнання: 

апарати: “ДіаДЕНС КАРДІО” (для корекції АТ); «Алімп»; «Вітафон»; 
мікрокомп’ютерний прилад; опромінювач УФО кварцовий; 
тренажери (5 видів); «Релакс», профілактор Євмінова; галокамера 

 

ФІЛІЯ САНАТОРІЮ “ЗБРУЧ”  

Адреса: смт. Сатанів-2, Городоцький район, Хмельницька обл., 32034 

Телефон / факс: (03851) 3-30-36, 5-10-36 

Електронна адреса: zbrytch@ic.km.ua, zbrytch@kp.km.ua 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”. Хмельницьке ДП ВАТ “Укрпрофкиїв” 

Природні лікувальні 
чинники:  

 вода “Збручанська” (слабо мінералізована гідрокарбонатна кальцієво-
магнієво-натрієва з органічними речовинами) – аналог “Нафтусі” 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 захворювання артерій, артеріол та капілярів: атеросклероз тощо; 
 захворювання вен, лімфатичних судин та лімфатичних вузлів: варикозне 

розширення вен нижніх кінцівок 
 ІХС (крім стенокардія II-А, II-Б ФК; виражених порушень серцевого ритму); 
 гіпертонічна хвороба (крім ГХ III ст.) 

Інші захворювання: Профільні: 
 урологічні; патологія органів травлення; ендокринної системи (в т.ч. ЦД II 

типу в ст. компенсації; ожиріння, без декомпенсації кровообігу); 

Супутні:  
 патологія ОРА; гінекологічні захворювання; 
 стан після хіміотерапії з приводу онкологічних захворювань 

Реабілітаційні 
методики:  

ванни (мінеральні, ропні, перлові, хвойні, морські, йодо-бромні, 
хлоридно-натрієві, трав’яні); гідротерапія (гідромасаж, підводний 
душ-масаж, душ Шарко, циркулярний душ, висхідний душ); 

http://perlyna.km.ua/
mailto:zbrytch@ic.km.ua
mailto:zbrytch@ic.km.ua
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зрошування; мікроклізми; лікувально-плавальний басейн; дієта; 
озокерито- та грязелікування (тампони, компреси, гальваногрязі); 
фізіотерапія (лазеротерапія, електросвітлолікування); спелео- та 
ароматерапія; фітотерапія; ЛФК; масаж; вакуумний масаж; 
інгаляції; синглетно-киснева терапія; інформотерапія 

Курс лікування: індивідуально 

Зарахування:  путівки можна придбати в санаторії 

Потужність:  200 місць (одночасно: 94 осіб) 

Щороку обслуговує:  близько 2 тис. чоловік 

 

БАЗА ВІДПОЧИНКУ “БАЗИС”  

Адреса: с. Головчинці, Летичівський район, Хмельницька обл. 

Підпорядкування: товариство інвалідів 

Потужність: 270 місць 
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ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ МІСЬКИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР 
“АСТРА” ДЛЯ ДОРОСЛОГО ТА ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ 

Адреса: вул. Гоголя, 368, м. Черкаси, 18005 

Телефон: (0472) 45-80-84, 45-99-01 

Веб-сторінка: http://www.gorzdrav.ck.ua/user_astra.php?sub=0&npage=1# 

Керівник: Волощенко Ірина Василівна – директор Центру 

Види реабілітації: медична; психологічна; соціальна 

Контингент: інваліди всіх категорій; чорнобильці; воїни-інтернаціоналісти; діти-
інваліди (від 2 до 18 років) 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 стани після інсульту; 
 стани після інфаркту міокарда 

Інші захворювання:  стани після мастектомії, травм голови, хребта, кінцівок; 
 порушення ОРА, ДЦП, порушення психічного розвитку 

Форми 
обслуговування:  
 

 стаціонарна; 
 консультації батьків; 
 реабілітаційний стаціонар на дому 

Тривалість курсу: упродовж 3 тижнів 3-4 рази на рік 

Режим роботи: 5 днів на тиждень 

Зарахування: за направленням лікаря 

Реабілітаційні 
методики: 

 фізіотерапія, теплолікування; 
 методи інтегральної медицини: іридодіагностика, Кірліан-діагностика; 

Су-Джок-терапія; гомеопатія, рефлексотерапія, мануальна терапія, 
гірудотерапія, інформаційно-хвильова терапія, йоготерапія; 

 фіто- та біотерапія: “Лактобіон”, киснева фітопінка, фітозрошення; 
 оздоровчі методи: ЛФК (на тренажерах), басейн, детоксикаційна сауна 

Реабілітаційне 
обладнання: 

фізіотерапевтичне; тренажери; сенсорна кімната; лікувальні костюми 
“Аделі”; динамічний параподіум; кушетка електрична масажна; 

стінка “Здоров’я”; стендер сигнальний, велотеп, підтримка дитяча 
інвалідна, кутове сидіння, стільчик активності, сходинки зі скатом, 
велосипед “Кроха”, гімнастичне знаряддя, ігри 

Штат співробітників: 16 лікарів вищої категорії 

Потужність: 40 осіб (одночасно) 

Фінансування: бюджетне. Лікування – безкоштовне  
 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР 

Адреса: вул. Менделеєва, 3, м. Черкаси, 18009 

Телефон: (0472) 47-00-30 

Керівник: Журба Світлана Василівна – головний лікар 

Контингент:  жителі Черкаської області та інших регіонів України із ХСК 

Форми 
обслуговування: 

 стаціонарна (4 відділення); 
 амбулаторно-поліклінічна 

http://www.gorzdrav.ck.ua/user_astra.php?sub=0&npage=1
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Зарахування:  за направленням лікаря, направленням з інституту ім. М.М. Амосова 

Реабілітаційні 
методики:  

Реконструктивної хірургії: операції на відкритому серці; при 
порушеннях ритму: ендокардіальна стимуляція серця; абляція 
(при WPW-синдромі); імплантація коронарних стентів; 
транслюмінальна ангіопластика; протезування клапанів серця 

Відновної терапії: відпрацьована поетапна реабілітація хворих на 

гострий ІМ (із стаціонарів ЛПЗ до місцевого санаторію “Україна” 
щороку направляється 330-350 пацієнтів); 

Діагностичні: коронарографія, коронаровентрикулографія 

Потужність: 110 ліжок (стаціонар); 75 відвідувань в день (поліклініка) 

Щороку обслуговує: стаціонарно: 3,5 тис. хворих; амбулаторно: більше 20 тис. хворих 

Співпраця:   з Київським інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова; 
 з Інститутом кардіології ім. М.Д. Стражеска; 
 з санаторієм “Україна”  

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ШПИТАЛЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ВІЙНИ 

Адреса: вул. Ворошилова, 1, м. Черкаси, 18035 

Телефон: 8 (0472) 32-00-22 

Керівник: Рудковський Анатолій Іванович – головний лікар  

Контингент:  ветерани війни, люди похилого віку  

Методики: відновна терапія, реконструктивна хірургія, медичне спостереження 

Потужність: 250 ліжок 

Щороку обслуговує: близько 5 тис. хворих 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ. ВІДДІЛЕННЯ СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ. 
РЕВМАТОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. Менделєєва, 3, м. Черкаси, 18009 

Телефони: (0472) 47-62-92, 47-06-37 

Керівник: Черняк Валерій Петрович – головний лікар 

Методики: профпатологічне лікування; радіаційний захист населення; 
сурдологічні методики; ГБО; інтервенційна радіологія, 
рентгенохірургічні операції 

 

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №1. ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС. КАРДІОЛОГІЧНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ.  

Адреса: вул. Дахнівська, 32, м. Черкаси, 18009 

Телефони: (0472) 47-43-54; 47-63-29 

Керівник: Тронц Тимофій Володимирович – головний лікар 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 минущі порушення мозкового кровообігу; 
 макро- та мікроциркуляторні порушення кровообігу вен нижніх кінцівок; 
 захворювання серцево-судинної системи (без стану декомпенсації); 
 ВСД, гіпертонічні та гіпотонічні стани 

Інші захворювання:  психоемоційні порушення, фізичне та розумове перенавантаження; 
синдром хронічної втоми, метеозалежність 

 неврологічна патологія (розсіяний енцефаломієліт; больові синдроми; 
неврологічні прояви на ґрунті дистрофічних процесів хребта); 

 захворювання та наслідки травм ОРА (переломи, розриви зв’язок тощо);  
 порушення функції ШКТ; 
 захворювання ендокринної системи, порушення обміну речовин; 
 захворювання органів дихання 
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Реабілітаційні 
методики: 

медикаментозна терапія; голкорефлексотерапія, масаж; об’ємний 
пневмопресинг 

Обладнання: апаратний комплекс „Біорегулятор-004М” 

Ефективність: повне одужання – 80% хворих; виражене покращення – 15% хворих 

Потужність: 490 ліжок (стаціонар); 750 відвідувань за зміну (поліклініка) 

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2. КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. 
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ КАБІНЕТ 

Адреса: вул. Золотоніська, 2, м. Черкаси, 18009 

Телефони: (0472) 45-12-20 

Керівник: Алексеєнко Світлана Василівна  – головний лікар 

Профіль: відновне лікування хворих із серцево-судинною патологією 

Реабілітаційні 
методики: 

пневмопресінг, кінетотерапія; нетрадиційні методи: гірудотерапія, 
апітерапія; паліативна допомога, сестринський догляд 

МСЧ НВК «ФОТОПРИЛАД». ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. КАБІНЕТ 
ЦЕРЕБРО-ВАСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ. МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ 
МОЗКОВОГО ІНСУЛЬТУ 

Адреса: вул. Б. Вишневецького, 59; вул. Благовісна, 210 (л/амб.), м. Черкаси 

Телефони: (0472) 37-52-67, 37-11-17; 37-34-56 (факс); 32-87-90 (амбулаторія) 

Керівник: Пєнова В.Л. – головний лікар 

Контингент: працівники заводу; жителі центр. частини міста (40 тис. населення) 

Обслуговування:  амбулаторно-поліклінічне 

Реабілітаційні 
методики: 

гальванізація; електрофорез; ДДТ-, СМС-, УВЧ- та СВЧ-терапія; 
мікрохвильова терапія; світлолікування (біотрон, лазеротерапія, 
ІЧВ- та УФО-терапія); д`Арсонвалізація; франклінізація; 
ультратонтерапія; електростимуляція; ультразвукова терапія; 
магнітотерапія; аерозольтерапія; водолікування; лікувальний 
масаж, вакуум-масаж; теплолікування (парафін, озокерит) 

Діагностичні: ЕКГ (з пробами); РВГ; ЕЕГ; РЕГ; ЕхоЕГ; УЗД та ін. 

Штат співробітників: 45 лікарів, 92 середніх мед. працівника 

Потужність: 600 пацієнтів за зімну (поліклініка); 15 ліжок (денний стаціонар) 

 

Санаторно-курортні установи 

1. Санаторії системи Міністерства охорони здоров’я 

ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ 
“ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ” 

Адреса: вул. 1 Травня, 28, м. Городище, 19500 

Телефони: (04734) 2-04-66; 2-20-90 (факс) 

Керівник: Задорожня Галина Володимирівна 

Контингент: діти шкільного віку (до 11 класу) 

САНАТОРІЙ “МОШНОГОР’Я” 

Адреса: вул. Шевченка, 38, с. Будище, Черкаський р-н, 19625 

Телефон / факс: (0472) 45-21-58 

Нозології:  кардіологічна патологія; 
 патологія шлунково-кишкового тракту 



 153 

САНАТОРІЙ “СВІТАНОК” 

Адреса: с. Свидівок, Черкаський р-н, 19624 

Телефон: (0472) 39-73-22 

Нозології:  патологія органів дихання (профільний); 
 вегето-судинна дистонія; 
 патологія опорно-рухового апарату 

2. Санаторії інших відомств: 

ДП “САНАТОРІЙ “УКРАЇНА”. СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ 

ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА. РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС 

Адреса: вул. Лісова, 1, м. Черкаси (приміський р-н Соснівка), 19200 

Телефон: (0472) 45-83-38; 36-00-70 (факс) 

Електронна адреса: info@san-ukraina.com 

Веб-сайт: http://san-ukraina.com 

Підпорядкування: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 

Контингент: дорослі, діти 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 патологія серцево-судинної системи, реабілітація після інфаркту, при 
порушеннях серцевого ритму 

Інші захворювання:  патологія у ліквідаторів аварії на ЧАЕС; 
 патологія нервової системи; інші захворювання 

Реабілітаційні 
методики:  

 бальнео- та водолікування: ванни (йодо-бромні, перлинні, з морською 
сіллю, хвойні, бішофітові, кисневі); душі (Шарко, циркулярний, дощовий, 
висхідний, лазерний, підводний душ-масаж); зрошування, мікроклізми; 
басейн;  

 грязелікування (Сакські грязі); парафіноозокеритолікування;  
 голкорефлексотерапія;  
 інгаляції: групові (протисклеротичні, вітамінні, седативні), індивідуальні 

(небулайзерні, ультразвукові); спелеотерапія;  
 аромотерапія; фітотерапія; 
 фізіотерапія: електросон, електрофорез, д’Арсонвалізація, ДДТ-, 

ампліпульс-, УЗ-, СВЧ-, іоно-, магніто-, світло-, лазеротерапія (в т.ч. ЛОК); 
 вертикальне витяжіння хребта; масаж; ЛФК; кінезітерапія (тренажер 

Євминова та ін.); теренкур; 
 дієтотерапія; психотерапія; кліматотерапія 

Тривалість курсу: 24 дні 

Порядок 
зарахування: 

У відділення реабілітації після ІМ: вже на 15 день після перенесення 
гострого інфаркту. Путівки сплачує ФСС з ТВП. Можливе 
придбання путівок за власні кошти (у санаторії) 

Ефективність 
реабілітації:  

відновлення фіз. активності, психологічної реадаптації, підготовка до 

повернення у повсякденне життя, підвищення працездатності 

 

САНАТОРІЙ “АКВАДАР”  

Адреса: вул. Лісова, 1, смт. Маньківка, Черкаська обл., 20100 

Телефони: (04748) 6-24-94; 6-18-68 (факс) 

Веб-сайт: http://www.aquadar.com/ 

Контингент:  дорослі, діти (для дітей – тільки оздоровлення) 

Лікувальні чинники:  лікувальні грязі Куяльницького лиману; 
 аналог соляних шахт Солотвино  

mailto:info@san-ukraina.com
http://san-ukraina.com/
http://www.aquadar.com/
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Хвороби системи 
кровообігу: 
 

 ІХС: кардіосклероз атеросклеротичний та післяінфарктний (давність – 
більше  1 року) без нападів стенокардії або з рідкісними легкими 
нападами з НК не вище II-A ст.; стенокардія напруги ФК  I-II, без важких 
порушень ритму і провідності серця з НК не вище II-A ст.; 

 ГХ  I і  II ст., без важких кризів, значного порушення мозкового, 
коронарного  кровообігу і функції нирок при НК не вище II-A ст.; 

 реабілітація хворих, що перенесли ішемічний або геморагічний інсульти, 
за умови самостійного пересування і самообслуговування;  

 ЦВЗ, ВСД, НЦД; 
 стан після перенесення міокардиту при НК не вище 1 ст., через 6-8 міс. 

після гострого процесу; 
 міокардіодистрофія; 
 ОАСНК без виразки, гангрени, прогресуючої ішемії, розладів мозкового і 

коронарного кровообігу; 
 облітеруючий ендартеріїт в період стійкої ремісії 
 ревматоїдний артрит 

Інші захворювання:  патологія опорно-рухового апарату (профільний); 
 патологія нервової системи; органів дихання; органів травлення 

Реабілітаційні 
методики та 
програми:  

 бальнео- та водолікування: ванни (мінеральні, радонові, гідромасажно-
озонові, сухі вуглекислі, скипидарні, йодобромні, перлові, морські і 
хвойні, 4-х камерні гальванічні і вихрові контрастні); душі (Шарко, 
циркулярний, лазерний, висхідний, контрастний);  

 фізіотерапія (лазеро-, магніто-, УЗ-терапія, електросвітлолікування; 
озонотерапія, хромотерапія);  

 ЛФК (активна і пасивна, у т.ч. – на тренажерах);  
 масаж (ручний, підводний душ-масаж);  
 підводна горизонтальна витяжка хребта;  
 теплолікування: грязелікування (аплікації, гальваногрязі); 

озокеритопарафинові аплікації;  
 інгаляції (у т.ч. небулайзерні); спелеотерапія 
 фітотерапія (фіточай, кисневі коктейлі); 
 санаторний режим; 
 дієтичне харчування (4-х разове, збалансоване, на основі свіжих овочів і 

фруктів, вирощених на власній базі за ЕКО-технологією); 

Програма «Реабілітація хворих, перенесли мозковий інсульт»: 
бальнеотерапія (ванни); оздоровчі душі; ЛФК; грязелікування; озокерито-
парафінові аплікації; ручний масаж, підводний душ-масаж; апаратна 
фізіотерапія. За додаткову платню: масаж (ручний, загальний, механічний, 

підводний душ-масаж), спелеотерапія. 
Інші програми: “Антихолестеринова”; “Очищення організму” 

(гідроколонотерапія); “Тиждень” (Антистрес + оздоровлення); “Релакс-SPA” 
(масаж, ЛФК; гальваногрязі, фітотерапія, оздоровчі ванни і душі, інгаляції) 

Тривалість курсу: Реабілітація хворих, перенесли мозковий інсульт» – від 21 дня 

Реабілітаційне 
обладнання: 

профілактор Євмінова; ванни (гідротерапевтичні з підводним витягом 
і мобільними ліфт-системами; анатомічні бальнеологічні з 
електронним управлінням для підводного масажу високого тиску; 
4-камерні електрогальванічні, з гідромасажною системою, з 
можливістю аерації; сучасні душові установки; галокамера 

Реабілітаційні заклади системи Міністерства праці та 

соціального політики 

ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ІНВАЛІДІВ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СЗН УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Адреса: вул. Понтіковського, 22; пл. Леніна, 1, м. Умань, 20300 

Телефон: (04744) 5-26-95 (Центр), 5-05-73 (УП та СЗН) 

Керівник: Кучер Галина Михайлівна – директор  

Види реабілітації: первинна професійна, трудова; соціальна; педагогічна; 
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психологічна; медичний супровід 

Контингент:  діти-інваліди та молодь віком від 2 до 25 років (діти після 16 років 
продовжують в Центрі соціальну-психологічну реабілітацію, мають 
можливість здобути професійну освіту) 

Нозології:  ураження ЦНС, опорно-рухового апарату, порушення психічного 
розвитку, зору, слуху, мовлення (профільні); 

 внутрішні захворювання (в т.ч. серцево-судинні) 

Форми 
обслуговування:  

 амбулаторна; 
 стаціонарна; денний стаціонар; 
 консультації батьків; домашній патронаж 

Режим роботи:  5 днів на тиждень  

Реабілітаційні 
методики та послуги:  

 медичної реабілітації: медикаментозне лікування; ЛФК, фізіотерапія 
(УФО, інгаляції, електрофорез, УВЧ, електроміостимуляція, 
електромагнітотерапія); масаж (в т.ч. вакуумний); фітотерапія; ванни,  

 педагогічні; 
 профорієнтація та професійне навчання; 
 психологічні: “Школа життя”, “телефон довіри”; 
 фізкультурно-спортивні; 
 соціально-культурні; соціально-побутові: транспортні, ательє “Здоров’я”, 

ремонт інвалідних візків та інших пристосувань для інвалідів; 
 юридичні консультації з соціальних питань 

Реабілітаційне 
обладнання:  

фізкультурно-оздоровче: велотренажери, бігова доріжка, шведська 
стінка, батут, м’ячі, гімнастичні палиці, стінка “Здоров’я”; 
фізіотерапевтичне: апарати УВЧ, УФО, “Імпульс”, УЗ-інгалятор, 
апаратура для електростимуляції та магнітолікування; ігри 

Професійне 
навчання: 

оператор комп’ютерного набору; швачка; секретар-друкарка; 
друкар; взуттьовик з ремонту взуття; ремонтник побутової 
техніки; перукар; кухар; продавець; бджоляр; квітникар; 
озеленювач; садівник 

Тривалість курсу:  1-3 роки (для іногородніх – можливість проживання в гуртожитку 
Центру під час проходження курсу) 

Дипломи та 
працевлаштування: 

Видаються дипломи державного зразка. Створено банк вакансій 
робочих місць, персоніфікований облік інвалідів, які звернулися за 
сприянням у працевлаштуванні відповідно до груп інвалідності 

Зарахування: за направленням УП та СЗН 

Штат співробітників: лікарі: невропатолог, педіатр, психіатр; спеціалісти з мед. 

реабілітації; мед. сестри; обслуговуючий персонал 

Потужність: 100 місць 

Щорічно:  більше 50 молодих інвалідів здобувають професію 

Фінансування:  бюджетне (міський бюджет) 
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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ШПИТАЛЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ВІЙНИ. ВІДДІЛЕННЯ: КАРДІОЛОГІЧНЕ; ТЕРАПЕВТИЧНЕ; НЕВРОЛОГІЧНЕ 

Адреса: вул. Фастівська, 20, м. Чернівці, 58023 

Телефон: (03722) 6-29-12 

Керівник: Шипот Ауреліан Васильович – начальник шпиталю 

Контингент: учасники та ветерани ВВВ та прирівняні до них контингенти 

Реабілітаційні 
методики:  

 фізіотерапевтичні методи (лазеро-, магніто-, УВЧ-терапія, 
електрофорез, парафіноозокеритові аплікації);  

 лікувальна фізкультура; масаж; 
 реконструктивна хірургія; 
 медичне спостереження (диспансеризація) 

Потужність: кард. від. – на 60 ліжок; тер. – на 65 ліжок; невр. – на 60 ліжок 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ. ВІДДІЛЕННЯ: 
РЕВМАТОЛОГІЧНЕ; ХІРУРГІЇ СУДИН; ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ  

Адреса: вул. Головна, 137, м. Чернівці, 58001 

Телефон: (03722) 51-47-53 

Керівник: Ушаков Володимир Іванович – головний лікар 

Методики:  відновна терапія; реконструктивна хірургія; медичне 
спостереження; ГБО, ЛФК, масаж, фізіотерапія  

Потужність: 819 ліжок (стаціонар); 145 відвідувань за зміну (поліклініка) 

Штат співробітників: 130 лікарів, 400 середніх мед. працівників  

Щороку обслуговує:  понад 22 тис. хворих (операцій – понад 9 тис.) 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР. 
КАРДІОХІРУРГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ  

Адреса: вул. Червоноармійська, 230, м. Чернівці,  58029 

Телефон: (03722) 4-25-25; 4-47-04 

Керівник: Демешко Микола Іванович – головний лікар 
Присяжнюк Любов Іванівна  – зав. реабілітаційним відділенням 

Контингент: хворі та інваліди м. Чернівці та Чернівецької області 

Потужність:  кардіохірургічне від. – на 60 ліжок; реаб. Від. – на 40 ліжок 

Лікарні відновного лікування 

БРУСНИЦЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 
(ВОДОЛІКАРНЯ) 

Адреса: с. Брусниця, Кіцманський район, Чернівецька обл., 58029 

Телефон: (236) 9-15-80   

Керівник: Бойко Дмитро Ілліч – головний лікар 

Природні лікувальні 
чинники:  

 сірководнева високомінеральна вода «Буковинська Мацеста»; 
 гідрокарбонатно-хлоридно-натрієва мінеральна вода типу «Єсентуки-4»;  
 хлоридно-натрієва мінеральна вода (аналог «Миргородської»). 

Контингент:  хворі та інваліди області, жителі інших областей України 
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Хвороби системи 
кровообігу: 

 ІХС; 
 гіпертонічна хвороба; гіпотонічна хвороба; 
 ревматизм та ін. 

Інші захворювання:  захворювання опорно-рухового апарату (профільний);  
 патологія нервової системи; шкіри; органів травлення; гінекологічна 

Форми 
обслуговування: 

 стаціонар; 
 амбулаторно (для іногородніх – проживання у готелі “Черемош”) 

Тривалість курсу: 21 день 

Методики:  підводна витяжка хребта; бальнеотерапія; озокеритотерапія 

Потужність: бюджетних ліжок – 70, госпрозрахункових – 40 

Щороку обслуговує: близько 3 тис. пацієнтів 

Фінансування:  часткова госпрозрахунковість 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ 
ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ» 

Адреса: вул. Буковинська, 1, с. Кальнівці, Кіцманський р-н, 59317 

 

Реабілітаційні заклади системи Міністерства праці та 

соціальної політики 

БУКОВИНСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ, ТРУДОВОЇ ТА МЕДИЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ   

Адреса: вул. Південно-Кільцева, 2, м. Чернівці, 58029 

Телефон: (03722) 4-59-04 (директор); 4-73-71, 4-24-03  

Керівники: Микицей Орест Володимирович – директор 

Види реабілітації: первинна професійна, трудова; соціальна; педагогічна; 
психологічна; медичний супровід 

Контингент:   діти-інваліди та молодь віком від 16 до 25 років 

Нозології: 
 

 захворювання опорно-рухового апарату (в першу чергу ДЦП); 
 внутрішні захворювання (в т.ч. серцево-судинні) 

Професійне 
навчання: 

оператор комп’ютерного набору; спеціаліст з ремонту 
радіотелевізійної апаратури; слюсар 

Форми 
обслуговування: 

 денний стаціонар; 
 домашній патронаж (для дітей-інвалідів) 

Режим роботи:  денний, 9.00-16.00 

Тривалість курсу:  під час навчання 

Потужність:  50 ліжок (в т.ч. тер. від. – 20; невр. від. – 20; орт. Від – 10) 

Реабілітаційні 
методики:  

 медичної реабілітації: фізіотерапія (електро-, магніто-, теплолікування);  
 реабілітація засобами освіти та професійної реабілітації;  
 за сімейними індивідуальними програмами  

Реабілітаційне 
обладнання:  

тренажери; масажне, фізіотерапевтичне, навчально-виробниче 
обладнання 

Фінансування:  бюджетне 
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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Заклади системи Міністерства охорони здоров’я 
 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ. РЕВМАТОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. 
ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА 
ЧАЕС. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса вул. Волковича, 25, м. Чернігів, 14029 

Телефон: (04622) 5-35-25 (факс); 5-30-20; 5-61-49 (ЧАЕС); 5-65-57 (ФТВ) 

Електронна адреса: www.crh.com.ua 

Керівник: Романюк Микола Михайлович – головний лікар 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 кардіологічні захворювання; 
 ревматологічні захворювання 

Інші захворювання:  патологія ОРА; нирок та сечовивідних шляхів; органів ШКТ; 
 наслідки травм; опіків; дії променевого випромінювання; інші 

Форми  
обслуговування: 

 стаціонарна; 
 амбулаторно-поліклінічна 

Реабілітаційні 
методики:  

Відновна терапія: 
 апаратна фізіотерапія: гальванізація та лікарський електрофорез; 

лікування імпульсними струмами (діадинамічними, ампліпульс-терапія, 
інтерференційними струмами); магнітотерапія; високочастотна (УВЧ- СВЧ-
терапія); мікрохвильова терапія на БАТ (МРТ, КВЧ-терапія); УЗ-терапія; 
світлолікування (“Солюкс”, УФО); лазеротерапія, черезшкірне ЛОК;  

 грязелікування (гальваногрязі, грязеві ванночки для кінцівок); 
 парафіно-, озокерито- та нафталанолікування;  
 ванни (кисневі, скипидарні, хвойні, гідрогальванічні медикаментозні);  
 інгаляційна терапія;  
 масаж лікувальний класичний, механічний, вібромасаж;  
 ЛФК: спеціальні вправи при всіх видах захворювань;  
 ВЛГД (вольова ліквідація глибокого дихання) за Бутейком;  
 голкорефлексотерапія; 
 гемодіаліз 

Потужність: 760 ліжок 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР  

Адреса: вул. Войкова, 24, м. Чернігів, 14005 

Телефон: (04622) 2-41-24 

Керівник: Швидченко Анатолій Іванович – головний лікар 

Нозології:   серцево-судинні захворювання (після гострого перебігу процесу) 

Реабілітаційні 
методики: 

 реконструктивна хірургія;  
 відновлювальна консервативна терапія 

Потужність: 160 ліжок 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ШПИТАЛЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ТА ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ. 
ВІДДІЛЕННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ТА НЕВРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Адреса: вул. Волковича, 25, м. Чернігів, 14029 

Телефон: (0462) 32-36-39; 17-96-74 (головний лікар) 

Керівник: Товчига Володимир Анатолійович – головний лікар 

Контингент:  інваліди та ветерани ВВВ, подій в Афганістані 

Реабілітаційні 
методики:  

 медикаментозне лікування;  
 ЛФК; масаж;  

http://www.crh.com.ua/
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 фізіотерапія (гальванізація, електрофорез, лазерне випромінювання, 
вплив імпульсним магнітним полем, голкорефлексотерапія, 
електропунктура) 

Обслуговування:  стаціонарне 

Потужність: 100 ліжок 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР (СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР) 
РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ  

Адреса: вул. Шевченка, 160, м. Чернігів, 14020 

Телефон: (04622) 3-36-53 

Керівник: Маленко Григорій Дмитрович – головний лікар 

Нозології:   віддалені наслідки дії променевого випромінювання 

Методики:  фізіотерапія; ЛФК, масаж; оздоровлення 

Форми  
обслуговування 

 стаціонар; 
 амбулаторне лікування 

Потужність:  80 ліжок 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1. КАРДІОЛОГІЧНІ ВІДДІЛЕННЯ. 
НЕВРОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: проспект Миру, 44, м. Чернігів, 14000 

Телефон: (04622) 4-01-59; 4-52-33 (невр. від.); 16-63-20 (ФТВ) 

Керівник: Виноградов Віктор Гурійович – головний лікар 

Методики:  підводне витягування 

Потужність: 700 ліжок 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2. КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. 
ВІДДІЛЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Адреса: вул. 1 Травня, 168, м. Чернігів, 14034 

Телефони: (0462) 95-62-11 

Керівник: Співак Олег Романович – головний лікар 

Нозології: виражена патологія серця і судин 

Реабілітаційні 
методики:  

реконструктивна хірургія: пластика судин; установка ЕКС; 
відновна терапія 

Потужність: 600 ліжок 

Санаторно-курортні установи 

1. Санаторії системи Міністерства охорони здоров’я 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ 

Адреса: вул. О. Верені, 2, м. Чернігів, 14010 

Телефон:  (04622) 2-61-28 

Керівник: Шень Микола Степанович 

Контингент:  діти 7-14 років 

ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “ПРОЛІСОК”. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЕННЯ 

Адреса: вул. Петровського, 1-а, с. Лісове, Ніжинський р-н, 16600 

Телефони:  (04631) 6-97-86 (факс), 3-10-89 

Керівник: Батог Петро Іванович 
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Нозології:  патологія серцево-судинної системи; 
 патологія органів дихання (профільний); патологія нервової системи 

Контингент:  діти 7-14 років 

Потужність: 150 ліжок 

 

Реабілітаційні заклади в складі громадських організацій 

ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ «ВІДРОДЖЕННЯ» 
 

Адреса: вул. Доценка, 34, м. Чернігів, 14032 

Телефон: (0462) 95-22-26 (факс), 67-15-98 

Електронна адреса: wipcenter@cg.ukrtel.net 

Керівник: Пасічник Василь Іванович – директор 

Види реабілітації: соціальна; трудова; педагогічна; психологічна; превентивна;  
медичний супровід 

Контингент:   діти-інваліди та молодь віком до 25 років;  
 діти, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; діти з груп ризику, яким 

загрожує настання інвалідності 

Хвороби системи 
кровообігу: 

 патологія внутрішніх органів (в т.ч. серцево-судинні); 
 вегето-судинні та вегето-соматичні синдроми різного походження 

Інші захворювання:  органічні ураження ЦНС; епілепсія; порушення психічного розвитку; мовні 
порушення; захворювання периферійної нервової системи; 

 порушення ОРА, які не потребують оперативного лікування 

Форми 
обслуговування: 

 стаціонар; денний стаціонар; амбулаторне обслуговування; 
 консультації батьків; домашній патронаж 

Тривалість курсу:  24 дні 

Режим роботи:  8.00-18.00, постійно 

Порядок 
зарахування:  

 через відбіркові комісії міських дитячих поліклінік за місцем проживання; 
 за направленням спеціалістів ОДЛ, районних та міських фахівців 

Реабілітаційні 
методики: 

 медична реабілітація: рефлексо- та мануальна терапія; медик. Терапія; 
 психотерапія (індивідуальні, групові, сімейні програми);  
 моделі: «Тандем»; система Монтессорі, Петьо 
 сенсорна реабілітація (за допомогою «сенсорної кімнати») 
 консультативна юридична допомога; 
 соціально-побутова допомога сім’ям дітей-інвалідів: забезпечення 

інвалідними візками, ортопедичними пристроями, засобами гігієни тощо 

Реабілітаційне 
обладнання:  

фізіотерапевтичне; тренажери; комплект Монтесорі; гідромасажні та 
кулькові ванни; пакет програмного забезпечення психолога 

Класи: швейний; деревообробний; комп’ютерний 

Штат співробітників:  неврологи, психіатр, педіатр, фізіотерапевт, лікар ЛФК, логопед, 
психологи, соціальні педагоги, середні медичні працівники 

Потужність: 70 місць 

Щороку обслуговує:  понад 1 тис. дітей-інвалідів та важкохворих дітей 

Фінансування:  донорське; спонсорські внески; бюджетне. Лікування – платне 

 

mailto:wipcenter@cg.ukrtel.net
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Додаток 1. 
 

ПРОТИПОКАЗАННЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕННЯ ХВОРИХ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ 
ВІДДІЛЕНЬ САНАТОРІЇВ 

 
 гострі інфекційні (до закінчення строку ізоляції); 
 гострі запальні захворювання; 

 хронічні захворювання в ст. декомпенсації і загострення, декомпенсовані 

порушення з боку різних органів та систем; 

 захворювання туберкульозної, паразитарної етіології;  
 венеричні захворювання в гострій чи заразній стадії; 

 імунодефіцитні стани, СНІД; 

 лихоманка; 
 вроджені вади розвитку нервової системи (гідро- та аненцефалія), 

прогресуюча оклюзійна гідроцефалія в стадії декомпенсації; краніостеноз; 

 ДЦП та ін. органічні захворювання ЦНС з систематичними (3-4 рази в 
тиждень) судомними нападами; 

 психічні захворювання (гострі психотичні стани, шизофренія, епілепсія з 

частими, важкими приступами та зміною особистості); 

 онкологічні захворювання (злоякісні новоутвореннясередньої та тяжкої 
стадії перебігу з метастазами; доброякісні новоутворення із тенденцією до росту); 

 тяжкі захворювання серцево-судинної системи (НК ІІ–ІІІ ст.; серцева 

недостатність ІІ-ІІІ ст.); 
 ІХС (стенокардія напруги ІІІ-ІV ФК; СН ІІА-ІІІ; стабільна форма з 

частими нападами; стенокардія спокою); трансмуральний, великовогнищевий 

інфаркт міокарда з ускладненнями; хронічна аневризма серця; 
 гіпертонічна хвороба ІІІ ст. (некомпенсована, з частими гіпертонічними 

кризами; з вираженими змінами очного дна; порушенням азотовидільної функції 

нирок); симптоматична артеріальна гіпертензія гіпертонія з тими ж змінами очного 

дна і функції нирок з кризовим перебігом; 
 складні порушення провідності та ритму (АВ-блокада ІІ-ІІІ ст., повна 

передсердно-шлуночкова блокада, повна блокада лівої або правої ніжок, 

пароксизмальна тахікардія з частотою приступів більше як 2 рази на місяць, 
пароксизми миготіння і мерехтіння передсердь, які виникають 2 чи більше разів на 

місяць, фібриляція та тріпотіння шлуночків, екстрасистолічна аритмія – політопна, 

часта, групова, рання); 

 виражені явища атеросклерозу; атеросклеротичні оклюзії; 
неспецифічний аортоартеріїт; рецидивуючий тромбофлебіт; рецидивуючі 

тромбоемболічні ускладнення; 

 післяопераційні ускладнення після операцій на ШКТ; 
 захворювання органів травлення: всі захворювання шлунково-кишкового 

тракту в ст. загострення; ентероколіти з виразними порушеннями живлення 

(виснаження); хр. дизентерія, неспецифічний виразковий коліт з поширеним 
виразковим або ерозивним процесом в прямій або сигмовидній кишці, а також 

кровоточивий геморой, поліпоз кишківника; залишкові явища вірусного гепатиту 

із значними відхиленнями функціональних проб печінки; прогресуючий гепатит 

будь-якої етіології; стеноз холедоха, наявність каменів у ньому; патологія культі 
міхурового протоку; стенозуючий папіліт; загострення хронічного холангіту; 

загострення хронічного панкреатиту; порушення прохідності панкреатичного 

протоку; гепатит в активній фазі, цироз печінки; всі форми жовтяниці; печінкова 
недостатність, порушення функції печінки ІІ ст. і вище; шлунково-кишкові 

кровотечі; рубцеве звуження органів ШКТ з порушенням прохідності; виразкова 

хвороба шлунку і 12-палої кишки у фазі загострення, а також з ускладненнями; 
гастрит – ригідний, антральний, гіпертрофічний (хвороба Менетріє), поліпи 

шлунку; жовчнокам’яна хвороба з частими і важкими нападами; гострі виразки 
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шлунку і 12-палої кишки (синдром Мелорі-Вейса); гастрінома ульцерогенна 

(синдром Золінгера-Елісона); симптоматичні виразки шлунку при гіперпаратіреозі; 
стеноз воротаря шлунку; кривавлячі виразки; 

 цукровий діабет  I-II типу, декомпенсований; тяжкого ступеню з 

виснаженням, вираженим кетоацидозом, з симптомами прекоматозного стану, а 

також лабільний перебіг (часті гіпоглікемічні стани); діабетична нефропатія 3 
ступеню; гангрена нижніх кінцівок; 

 хвороби  крові в ст. загострення, схильність до кровотеч; 

 порушення функції нирок ІІ ст. і вище (хронічна ниркова недостатність); 
хр. гломерулонефрит; 

 вагітність (друга половина); 

 ускладнення після операцій, які потребують стаціонарного лікування у  
хірургічних відділеннях; 

 ускладнення з боку серцевої та легеневої систем, що виникли у 

ранньому післяопераційному періоді та не зникли на момент виписки з 

хірургічного стаціонару; 
 переломи кісток кінцівок, неможливість самостійного пересування 

хворого (тільки з милицями, ковінькою) та неможливість самообслуговування; 

 усі захворювання і стани при яких хворі потребують постійної допомоги 
та спеціального догляду; 

 специфічні та неспецифічні інфекційні захворювання хребта та суглобів 

(туберкульоз, бруцельоз, туляремія, остеомієліт; остео-, спондилопатії різної 
етіології (гормональні, обмінні); високий ступінь активності РА (ІІІ-ІV  ст. акт., Rö-

ст. IV, ФНС ІІІ ст.); пошкодження хребта, костей та суглобів в гострому періоді; 

стан після операції на хребта (давністю до одного року); спонділолістез вище ІІ 

ст.; кила міжхребцевого диску з секвестрацією пульпозного ядра, компресією 
спинного мозку; вражені сколіотичні деформації хребта, вище ІІ ст.; гострі та 

підгострі запальні захворювання спинного мозку та його оболонок; 

 бронхоектазії; наслідки плевропневмонії (які супроводжуються НК ІІ та 
ІІІ ст. з різким виснаженням і виділенням значної кількості гнійного харкотиння); 

бронхіальна астма (важка форма); специфічні захворювання органів дихання; 

тяжкі захворювання органів дихання в стадії декомпенсації; 
 глаукома; 

 гнійно-септичні захворювання шкіри 
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Додаток 2. 

ПЛАН 

ОБСТЕЖЕННЯ І РОЗРОБКИ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ БАЗ 

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИМИ ЕКСПЕРТНИМИ КОМІСІЯМИ 

 

1. назва та адреса установи;  
2. телефони, електронна адреса (при наявності – веб-сайт); 

3. П.І.Б. керівника;  

4. підпорядкування;  

5. тип реабілітаційно-лікувальної установи: районні; міжрайонні; міські; обласні; 
відомчі; 

6. градація реабілітаційно-лікувальної установи:  

 стаціонарне відділення (загального або спеціалізованого профілю із 
застосуванням консервативного або оперативного способів 

лікування); 

 поліклінічне відділення (відновне лікування в умовах денного 
стаціонару поліклініки; 

 спеціалізовані відділення в санаторно-курортній системі, а також 

лікування в профілакторіях підприємств; 

 реабілітаційні відділення при МСЧ підприємств. 
7. місце розташування обстежуваної реабілітаційно-лікувальної установи 

(територія, будівля, поверх); 

8. контингент хворих та інвалідів, які можуть проходити реабілітацію в закладі 
(вікові категорії; нозології, при яких показана реабілітація, протипоказання до 

направлення; території, які обслуговуються закладом); 

9. кількість осіб, що проходять реабілітацію (одночасно, щорічно);  
10. режим роботи закладу та обслуговування хворих; 

11. середній термін перебування в установі; 

12. ліжкова потужність ЛПЗ (в т.ч. яка кількість ліжок із загальної клькості 

призначена для реабілітації хворих та інвалідів); 
13. укомплектованість персоналом (медичним: лікарі, середній і молодший 

медичний персонал; при наявності – фахівцями з професійної, соціальної, 

педагогічної та інших видів реабілітації); 
14. види та об’єм реабілітаційних послуг (відновної терапії, реконструктивної 

хірургії, санаторно-курортного лікування, профілактичних заходів), що 

здійснюються у закладі; 
15. оснащеність закладу апаратурою, медичними препаратами; 

16. порядок направлення та зарахування хворих до закладу: ким і як 

здійснюється направлення, хто проводить відбір на санаторно-курортне 

лікування, як розподіляються реабілітаційні путівки тощо); 
17. здійснення оцінки ефективності реабілітації (як підводяться підсумки 

відновного лікування; наявність комісії, що розглядає результати відновного 

лікування); 
18. фінансові аспекти реабілітаційного процесу: джерела фінансування закладів; 

матеріальні витрати інвалідів (оплата лікування, у т.ч. медикаментозного, 

фізіотерапевтичного, лабораторних та клініко-інструментальних досліджень); 

ким оплачуються реабілітаційні путівки. 
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Додаток 3. 
 

П О Р Я Д О К  
НАПРАВЛЕННЯ ХВОРИХ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ВІДДІЛЕНЬ 

САНАТОРІЇВ  

 
Відновному лікуванню підлягають хворі працездатного віку (до 60-65 років, 

в т.ч. діти у супроводі батьків) із захворюваннями органів кровообігу згідно 

медичних показань та протипоказань, які можуть себе обійти і досягли певного 

рівня фізичної активності та працюють на підприємствах, в організаціях і 
установах, що зареєстровані в робочих органах Фонду соц. страхування з ТВП і 

оплачують до нього внески на загальнообов’язкове державне соц. страхування у 

зв’язку з ТВП та витратами, зумовленими на народження та поховання.  
Направлення таких хворих здійснюється безпосередньо із стаціонарів 

лікувальних закладів УОЗ в міських, обласних держадміністрацій, з клінік НДІ 

через медичні установи, які включені в погоджену з виконавчою дирекцією 

відділення ФСС з ТВП рознарядку по розподілу цих путівок.  
Направлення хворих в спеціалізоване реабілітаційне відділення санаторію 

здійснюється тільки після перебування в стаціонарі ЛПУ.  

Медичний відбір хворих проводиться реабілітаційною комісією у складі 
головного лікаря лікувального закладу (керівника центру) – голови комісії, 

завідуючого відділенням і лікаря-куратора – членів комісії – за участю 

представника робочого органу ФСС з ТВП (виконавчої дирекції обласного 
відділення Фонду). Склад та порядок роботи відбіркових комісій визначається 

наказом УОЗ ОДА, погодженим з обласним відділенням Фонду.  

Рішення відбіркової комісії про направлення хворого на реабілітаційне 

лікування у санаторій оформляється протоколом з підписами усіх її членів. До 
протоколу додаються документи, що є підставою для видачі путівки:  

 копія виписки з історії хвороби; 

 довідка з міста роботи хворого з зазначенням реєстраційного номеру 
страхувальника в робочих органах обласного відділення Фонду. 

Видача путівки фіксується відміткою в журналі реєстрації виданих путівок 

(форма №13, графи 8-16). 
Секретарем обласної відбіркової комісії заповнюються реквізити бланку 

путівки, які завіряються печаткою лікувального закладу, що видав путівку. 

Виправлення, допущені у заповненій путівці також завіряються підписом та 

печаткою.  
Видача незаповнених бланків путівок з а б о р о н е н а.  

Протягом року одній і тій же особі може бути видана дише  о д н а 

санаторно-курортна путівка на реабілітацію, що сплачена за рахунок коштів 
Фонду СС з ТВП з урахуванням санаторно-курортних путівок, у тому числі, 

санаторії-профілакторії.  

Передача путівок іншим особам та поділ їх на декілька осіб зі зменшенням 
терміну лікування  з а б о р о н я є т ь с я.  

Вартість путівок на санаторний етап лікування в спеціалізоване 

реабілітаційне відділення санаторію терміном лікування 24 дні сплачується за 

рахунок коштів Фонду соціального страхування з ТВП згідно укладеної з 
санаторієм угоди. Путівки видаються хворим безкоштовно. 

Путівки виділяються виконавчою дирекцією обласного відділення ФСС з 

ТВП місцевим органам охорони здоров’я, або визначеним виконавчою дирекцією 
лікувальним закладам з спільно погодженим планом їх розподілу на підставі 

довіреностей. За рішенням відбіркових комісій путівки видаються застрахованим 

особам для подальшого етапу лікування у санаторії. 

Путівки надсилаються санаторієм, згідно журналу їх розподілу, що є 
додатком до угоди, на адресу регіональних відділень Фонду. Останні передають їх 

управлінням охорони здоров’я населення міськ-, облдержадміністрацій для 
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лікувальних установ, на яких покладено відповідальність за медичний відбір 

профільних хворих.  
За рішенням відбіркової комісії цих лікувальних установ путівки видаються 

відповідним хворим безкоштовно для подальшого санаторного етапу лікування.  

Видача путівок на лікування до реабілітаційного відділення санаторія 

здійснюється на підставі паспорту або іншого документу, що посвідчує особу 
хворого.  

Хворому,  направленому  на реабілітацію  в  санаторій,   медичним   

закладом надається заповнена санаторна путівка і санаторно-курортна карта 
(облікова форма № 072/О) з основними даними про проведене в стаціонарі 

обстеження та лікування, а також рекомендаціями щодо подальшого лікування в 

умовах санаторію. Крім того, докладна медична виписка із історії хвороби 
оформляється і направляється в поліклініку за місцем проживання. 

Крім того, надається відкритий листок непрацездатності, на строк дії 

путівки з урахуванням часу проїзду до санаторію і повернення до місця 

проживання з розпізнавальним написом по діагоналі “Долікування в санаторії”. У 
графі “Причина звільнення від роботи” підкреслюється запис “Санаторно-курортне 

лікування”.  

У листку непрацездатності хворого, який прибув до санаторію у графі 
“Знаходився у стаціонарі з – по” вказуються дати початку та закінчення 

перебування в санаторію. В графі “Звільнення від роботи” відмічається строк дії 

путівки і час повернення до місця проживання. У графі “Стати до роботи” – 
“направлений на долікування в санаторій”. В графі “Режим” вказується 

“санаторний”.  

Записи в листку непрацездатності засвідчуються підписами лікуючого 

лікаря, завідувачем відділення. 
За медичний відбір та порядок направлення хворих на реабілітаційне 

лікування, а також за збереження та використання путівок за призначенням 

персональну відповідальність несуть голови спеціалізованих відбіркових комісій. У 
випадках, коли з поважних причин путівка не може бути своєчасно використана, 

відбіркова комісія, за погодженням з адміністрацією санаторія, переносить термін 

путівки з відповідною відміткою на бланку. 
Хворі дістаються із стаціонару до санаторію з санаторію до місця 

проживання самостійно, за власні кошти.  

Надання невідкладної допомоги хворим в період їх перебування в 

реабілітаційному відділенні санаторію забезпечується спеціалістами санаторію. 
При необхідності хворому надаються консультації та медична допомога 

відповідними фахівцями лікувальних закладів МОЗ України. У випадку погіршення 

стану хворого в санаторії, його переводять до місця попереднього лікування, або 
у найближчий стаціонар МОЗ України.  

Медикаментами та додатковим харчуванням, за показаннями, які не 

передбачені у вартості путівки, хворі забезпечуються за рахунок регіональних та 

обласних виконавчих дирекцій ФССВНВ України.  
По закінченні санаторної реабілітації застрахована особа зобов”язана 

повернути до відбіркової комісії заповнений «Зворотній талон до путівки» з 

вказанням терміну лікування у відділенні, завірений керівником та печаткою 
оздоровниці, про що робиться відповідний запис у книзі обліку путівок (ф. № 13 

графи 17-18). Звіт відбіркових комісій про видані путівки – за формою № 14 

(додаток до Ф4). 
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Наукове видання 
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