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організаційно-методичний і нормативний супровід
санаторно-курортної діяльності; науково-консультативна
допомога санаторно-курортним і реабілітаційним закладам

ДУ «Український
НДІ медичної
реабілітації та
курортології МОЗ
України» є
єдиною
інституцією в
Україні, що
здійснює:
наказ МОЗ України від 15.05.2013 № 68-О

розробку науково-обґрунтованих програм і медичних
технологій відновлювального лікування найбільш
поширеної патології дорослих та дітей з використанням
природних лікувальних ресурсів та преформованих засобів
комплексні дослідження природних лікувальних ресурсів,
моніторинг і контроль за їх станом, вивчення механізму
дії природних лікувальних ресурсів з науковим
обґрунтуванням їх використання з лікувальною метою
впровадження опрацьованих методів санаторно-курортного
лікування, фізіотерапії та медичної реабілітації для
забезпечення максимальної доступності й якості курортних
і реабілітаційних послуг
ведення Державного кадастру природних лікувальних
ресурсів

Діяльність інституту:
основні напрями

ведення Держкадастру ПЛР
науковий супровід діяльності
санаторно-курортних закладів
розробка новітніх технологій
курортного лікування

Діяльність щодо
фінансового
забезпечення
поза бюджетом

дослідженняззмедикомедикодослідження
біологічноїоцінки
оцінкиПЛР
ПЛР
біологічної
охорона здоров’я (поліклініка)

Наукова та
інша згідно
статуту

Діяльність
інституту

робота ТК № 124
законотворча та видавнича діяльність
участь у національних і регіональних
наукових та громадських радах
участь у науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах тощо

дослідження з медикобіологічної оцінки ПЛР
моніторинг якості ПЛР
розробка кондицій ПЛР

Іміджева

обґрунтування терміну
придатності ПЛР
науково-консультативна
та практична допомога
щодо створення курортів
участь у грантах,
програмах та проектах

організаційногосподарської
діяльності Інституту
встановленим вимогам
та критеріям
підтверджена
наступним:

Структура та кадровий склад Інституту
Станом на 01.01.2021 року в Інституті
працює 110 штатних працівників, з яких 40
наукових співробітників, серед них – 6
докторів та 20 кандидатів наук, 2 Заслужених
діяча науки і техніки України. Середній вік
наукових співробітників інституту – 46 років.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.
Основні результати за 2017-2020 роки
ВИКОНАНО 201 НДР:
7 – за загальним
фондом,
з яких:
5 – завершено,
2 – перехідні;
194 – госпдоговірні
за кошти замовників.
359 – публікацій
18 - патентів
3 - свідоцтва на
авторський твір
наукового характеру

Основні науково-практичні результати виконання
бюджетних НДР
Назва НДР, рік виконання, № держреєстрації

Основні результати

Об’єкти інтелектуальної
власності, отримані за
результатами НДР
«Дослідження на субклітинному, клітинному та Створено методичні основи медико-біологічної класифікації мінеральних вод за їх біологічною Патент України на корисну модель
тканинному рівнях біологічної активності
активністю; сформовано комплекс показників гомеостазу, що максимально повно
№ 122951 – «Спосіб лікування
мінеральних вод різного хімічного складу на
характеризують стан функціональних систем організму при дії природних лікувальних
гонартрозу»
прикладі кремнійвмісних вод». Фундаментальна,
факторів; обґрунтовано методи відновлювального лікування із застосуванням
2016-2018, 0116U004763
мінеральних вод.
«Розробити немедикаментозні методи
Розроблено нові питні режими різних за складом мінеральних вод у комплексі з
Патент України на корисну модель
відновлювального лікування хворих на
апаратними методами фізіотерапії у відновлювальному лікуванні хворих на
№ 133772 – «Спосіб лікування
гастроезофагеальну рефлюксну хворобу із
гастроезофагіальну рефлюксну хворобу з супутньою патологією органів травлення;
гастроезофагеальної рефлюксної
супутньою патологією органів травлення».
розроблено диференційовані лікувально- реабілітаційні комплекси, які складаються із різних за
хвороби із супутніми
Прикладна, 2017-2019, 0118U000356
складом мінеральних вод, препаратів ІПП, фізіотерапевтичних методів.
захворюваннями органів травлення»
«Розробити диференційовані підходи щодо
Розроблено диференційовані підходи до реабілітації на санаторно-курортному етапі
5 Патентів України на корисну
реабілітації пацієнтів з різними соматичними
хворих з коморбідною патологією - серцево-судинної, у т.ч. після хірургічної
модель: № 119093; № 123789; №
захворюваннями, коморбідними з
реваскуляризації міокарду, ендокринної, опорно-рухової систем та психопатологічними
117708; № 122951; № 131681.
психопатологічними розладами». Прикладна,
розладами з застосуванням природних та преформованих факторів. Розроблено 4
2017-2019, 0117U004309
диференційовані програми відновлювальної медичної та психолого-психіатричної
реабілітації.
«Курортно-рекреаційний потенціал України та
Розроблено методику оцінки санаторно-курортних закладів щодо їх придатності для
Свідоцтво про реєстрацію
перспективи розвитку лікувально-оздоровчого
авторського права № 79388 від
проведення медичної реабілітації з урахуванням розвитку нфраструктури, матеріальнотуризму». Прикладна, 2018-2019, 0118U000355
25.05.2018;
технічної бази, стану використання природних лікувальних ресурсів та якості медичних послуг.
Свідоцтво про реєстрацію
авторського права № 90924 від
23.07.2019.
«Розробка автоматизованої системи ведення
Створено прототип інформаційної платформи автоматизованої системи ведення
Свідоцтво про реєстрацію
Державного кадастру природних лікувальних
Державного кадастру природних лікувальних ресурсів; розроблено концептуальну схему
авторського права № 84299 від
ресурсів». Прикладна, 2018-2020, 0118U000354.
бази даних.
14.01.2019
31.08.2019 р. фінансування було припинено
«Курортно-рекреаційний потенціал
Розроблено алгоритм оцінки курортно-рекреаційного потенціалу регіону та проведено оцінку
Свідоцтво про реєстрацію
Причорноморського регіону України, можливості
курортно-рекреаційного потенціалу, сучасного стану розвитку санаторно-курортної галузі та
авторського права № 99567 від
сталого розвитку лікувально-оздоровчого туризму,
курортно-рекреаційного використання територій Одеської та Херсонської областей;
09.09.2020.
інвестиційна привабливість». Прикладна,
сформульовано науково-обґрунтовані рекомендації щодо забезпечення сталого розвитку
2020-2021, 0120U101646.
лікувально-оздоровчого туризму в Одеській та Херсонській областях.
«Розробити систему реабілітації
Для уточнення основних патогенетичних механізмів психо-неврологічних порушень в
Отримано позитивне рішення на
військовослужбовців з різними травмами та
експерименті було відтворено модель посттравматичного стресового розладу з метою
патент «Спосіб моделювання
захворюваннями в санаторно-курортних умовах із розробки в подальшому патогенетично обґрунтованих диференційованих методів реабілітації
посттравматичного стресового

Розроблені в
результаті
виконання
бюджетних
НДР науковообґрунтовані
методичні
підходи
спрямовані на:

створення сучасної медико-біологічної класифікації мінеральних вод, що розширить перелік клінічних
показань для використання в санаторно-курортному лікуванні різних за складом мінеральних вод та сприятиме
гармонізації національних вимог щодо їх практичного використання, як у процесі виробництва, так і в медичній
практиці, з сучасними Європейськими директивними документами з метою підвищення ефективності
та результативності методів медичної реабілітації на санаторно-курортному, стаціонарному та амбулаторнополіклінічному етапі;
поліпшення клінічного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ), зменшення патологічних
проявів супутньої патології ГЕРХ, подовження ремісії захворювання, зниження поліпрагмазії медикаментозного
призначення, зменшення кількості загострень хронічної патології та поліпшення якості життя хворих;

впровадження 4 диференційованих програм відновлювальної медичної та психолого-психіатричної
реабілітації:
1 – програма санаторно-курортної реабілітації пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця після
хірургічної реваскуляризації міокарду;
2 – програма санаторно-курортної реабілітації пацієнтів з остеохондрозом хребта із застосуванням імпульсної
магнітної стимуляції;
3 – програма реабілітації пацієнтів з остеохондрозом хребта в умовах бальнеологічної лікарні з застосуванням
бромних високомінералізованих хлоридних натрієвих мінеральних вод;
4 – програма лікування пацієнтів із психосоматичними, невротичними і органічними психічними розладами,
що коморбідні різноманітним соматичним хворобам;

дослідження клінічної ефективності застосування природних та преформованих лікувальних засобів в
комплексі заходів медико-психологічної реабілітації військовослужбовців з метою впровадження
диференційованих патогенетично-обґрунтованих програм індивідуальної реабілітації в санаторно-курортних
умовах.

Результативність госпдоговірних НДР, станом на
01.01.2021
1
Оформлення
медичного
(бальнеологічного)
висновку
❖ Промислове
виробництво
фасованих ПЛР
❖ Розширення
медичних показань
щодо застосування
ПЛР у лікувальній
практиці санаторнокурортних закладів

3

2
Підготовка
довідок про
кондиції на
родовища
ПЛР

Передача ДКЗ
для
затвердження
запасів
родовищ

Визначен
ня
термінів
придатно
сті до
споживан
ня
фасовани
х
мінеральн
их вод

Центр ведення Державного кадастру ПЛР
мінеральних
вод – 464

пелоїдів – 11

бішофітів – 6
глин – 2

2017

2018

2019

2020

Проведення прогнозної оцінки
Медико-біологічна оцінка якості та цінності
Клінічні випробування
Визначення
споживання

терміну

придатності

до

ЛІКУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ.
Основні результати за 2017-2020 роки
2017

2018

2019

2020

Прийнято хворих, осіб

10174

10724

10597

7825

Курсове лікування отримали,
осіб
Надано консультацій з питань
санаторно-курортного відбору
та
використання
немедикаментозних методів
лікування
Кількість
відвідувань
пацієнтами
фахівців
поліклініки, осіб
Оглянуто дітей

2156

2307

2659

2194

2378

2216

2416

1483

26499

26811

26500

19969

5316

4718

4766

2725

-

-

-

78

Показники

Оглянуто та проконсультовано
за Програмою амбулаторної
реабілітації після перенесеної
пневмонії,
спричиненої
коронавірусом SARS- CoV-2

У поліклініці
Інституту

16 лікарів вищої
категорії, з яких 8 –
кандидати наук
120 відвідувань
за зміну

Виконання НДР

5 Програм відновлювального
лікування

Програми відновлювального лікування хворих різних нозологічних
категорій
1

Програма відновлювального лікування
дітей з ураженнями ЦНС

2

Програма відновлювального лікування
дітей та дорослих із захворюваннями
органів дихання

3

Програма відновлювального лікування
фертильних контингентів населення

4

Програма амбулаторної реабілітації
учасників АТО та їх родин, тимчасово
переміщених осіб

5

Програма амбулаторної реабілітації після
перенесеної пневмонії, спричиненої
коронавірусом SARS CoV-2

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.
Основні результати за 2017-2020 роки
Джерела
фінансування, КПКВ

Обсяг фінансування, тис. грн
2017

2018

2019

2020

Лікувальна діяльність
Охорона
здоров’я
(поліклініка),
КПКВ
2301200,
загальний
фонд
Охорона
здоров’я
(поліклініка),
КПКВ
2301190,
загальний
фонд
Разом:
Наука (фундаментальні
та
прикладні
дослідження),
КПКВ
2301020,
загальний
фонд
Наука (платні послуги),
КПКВ
2301020,
спеціальний фонд

2161,1

3509,3

3819,7

4195,5

0

0

0

370,5

3819,7

4566,0

2161,1

3509,3
Наукова діяльність

1529,5

1657,4

1153,1

2116,4

4800,1

6382,9

7231,0

6744,6

Позитивний досвід
Комплексна оцінка природних
лікувальних ресурсів та наукове
обґрунтування технологій
застосування природних лікувальних
факторів у медичній практиці

Науково-обґрунтовані інноваційні
методики відновлювального
лікування

Дослідження клінічної
ефективності застосування
природних та преформованих
лікувальних засобів в комплексі
заходів медичної та психологопсихіатричної реабілітації

Наукове обґрунтування напрямів
розвитку лікувально-оздоровчого
туризму в санаторно-курортних умовах
та ведення Державного кадастру
природних лікувальних ресурсів

Основні проблемні питання та шляхи їх вирішення
Підвищення
результативності
виконання НДР та
ефективність їх
впровадження

Удосконалення системи управління
санаторно-курортною сферою
країни

Актуалізація
стандартів
санаторнокурортного
лікування

Розроблення
Положення та
стандартів
реабілітації на
санаторнокурортному
етапі

Ведення Державного
кадастру ПЛР в
електроннопаперовому варіанті

Створення автоматизованої
системи ведення Державного
кадастру ПЛР

Якісне та
оперативне
наповнення
автоматизованої
системи та
актуалізація
даних

Повільна міжнародна
інтеграція наукових
досліджень через
високу вартість
публікацій

Укладання договорів
з іноземними
партнерами

Перспективи розвитку на наступні роки
Розробка Концепції розвитку санаторно-курортної сфери
України
Розробка організаційно-методичних основ санаторнокурортного лікування
Організація на базі Інституту курсів підвищення кваліфікації
фахівців
санаторно-курортної
сфери
та
лікувальнооздоровчого туризму
Створення дієвих механізмів щодо використання наукових
розробок фахівців Інституту у законотворчій діяльності
Набуття Українським державним центром стандартизації і
контролю якості природних і преформованих засобів Інституту
статусу референс-лабораторії
Використання результатів наукових досліджень прикладного
характеру для розробки і подальшого впровадження базових
медичних технологій санаторно-курортного лікування і медичної
реабілітації

Висновки та пропозиції
Для більш ефективної практичної реалізації
результатів наукових досліджень Інституту
стратегічно важливим є:

Створення механізму координації
діяльності санаторно-курортних закладів
(незалежно від форми власності та
відомчого підпорядкування), пов'язаної з
використанням природних лікувальних
ресурсів, а також діяльності підприємств,
установ та організацій, що обслуговують
курорти

Використання наукових
розробок Інституту у
законотворчій діяльності та
участь спеціалістів Інституту у
роботі Робочих груп медичних
експертів за напрямом
«медична реабілітація»

Дякую за увагу

