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Науково-практична конференція за міжнародною участю 

«Санаторно-курортне лікування та реабілітація: 

сучасні тенденції розвитку» 

Конференція відбудеться 30 вересня – 01 жовтня 2021 року в 

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та 

курортології МОЗ України" (м. Одеса, Лермонтовський пров., 6, актова 

зала). 

Конференцію внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, 

симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 

2021 році. 

Метою конференції є фахове науково-практичне обговорення 

питань організації санаторно-курортного лікування та надання 

реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я, раціонального 

використання природних лікувальних ресурсів і комплексного 

розвитку курортних територій, підвищення якості надання санаторно-

курортних послуг. 

До участі у конференції запрошені керівники профільних 

департаментів / управлінь Одеської, Миколаївської, Херсонської 

обласних державних адміністрацій та голови територіальних громад; 

керівники та медичні працівники санаторно-курортних і 

реабілітаційних закладів різної форми власності; науковці, викладачі, 

докторанти й аспіранти закладів вищої освіти, що займаються 

питаннями санаторно-курортного лікування та реабілітації, інші 

зацікавлені особи. 

Форма участі: усна доповідь, стендова доповідь, участь без 

доповіді. 

Основні тематичні напрями роботи конференції:  

1. Актуальні питання організації санаторно-курортного 

лікування та реабілітації;  

2. Фізична та реабілітаційна медицина: нові критерії 

діагностики та оцінки результатів відновлювального лікування;  

3. Природні лікувальні ресурси: раціональне використання, 

бальнеологічна дія та курортний потенціал; 

4. Етапна реабілітація хворих з постковідним синдромом;  

5. Особливості сучасної реабілітації учасників АТО/ООС;  

6. Перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму на 

курортах; 

7. Новітні технології діагностики та реабілітації в спа-, велнес- і 

фітнес закладах;  

8. Курортно-рекреаційний потенціал Причорномор’я. 



Робочі мови конференції: 

 українська; 

 англійська. 

Публікація матеріалів конференції: за матеріалами 

конференції буде видано збірник тез доповідей. 

Програму конференції буде розміщено на офіційному сайті 

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та 

курортології МОЗ України» 23 вересня 2021 року. 

За результатами роботи конференції кожний учасник отримує 

сертифікат з відповідною кількістю балів безперервного професійного 

розвитку (додаток 5 до наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446). 

 
План розкладу заходів: 
30.09.2021, Четвер 

09.00 – 10.00 – Реєстрація учасників науково-практичної 

конференції.  

10.00 – 10.30 – Відкриття конференції  

10.30 – 12.00 – Доповіді учасників конференції  

12.00 – 12.30 – Кава-брейк  

12.30 – 14.00 – Круглий стіл «Курортно-рекреаційний потенціал 

Причорномор’я: сучасний стан та перспективи розвитку» за участю 

керівників профільних департаментів / управлінь та голів 

територіальних громад Одеської, Миколаївської, Херсонської 

обласних державних адміністрацій 

12.30 – 14.00 – Доповіді учасників конференції  

14.00 – 15.00 – Перерва на обід  

15.00 – 16.30 – Доповіді учасників конференції 

16.30 – 17.00 – Підведення підсумків І-го дня конференції. 

 

01.10.2021, П’ятниця 

09.00 – 09.30 – Ранкова кава  

09.30 – 15.00 – Виїзний науково-практичний семінар «Актуальні 

питання організації санаторно-курортного лікування та реабілітації на 

курортах» (смт. Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської 

області).  

17.00 – 17.30 – Підведення підсумків конференції.  

Представлення матеріалів конференції. Доповідь 

представляється у вигляді презентації Power Point. Файл доповіді у 

Power Point має бути переданий членам оргкомітету до початку 

засідання.  

Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, 

проживання, харчування тощо), оплачують учасники або сторона, що 

їх відряджає. 

Довідки за адресою: 65014, м. Одеса, Лермонтовський пров.,6, 

каб. 21.  

Устянська Анастасія Олексіївна, 

 068 958 46 30; 

e-mail: nastiaustianska94@gmail.com 

 

З повагою, 

Оргкомітет 

mailto:nastiaustianska94@gmail.com

